
FÆLLESBESTYRELSEN  

FLAKKEHAVEN og FLAKKEBJERG SKOLE 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 19 – 21 på Flakkebjerg skole. 

 
Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

2) Meddelelser fra 

a) Flakkehaven  

b) skolen 

3) Byrådets beslutning om at lukke Flakkebjerg skole er i høring – udarbejdelse af Fællesbestyrelsens høringssvar 

(bilag m. høringsmateriale tidligere udsendt) 

4) Flakkehaven - omlægning af fritidshjem til SFO pr. 1.1. 2023 

5) Evt. 

 

Referat (I mødet deltog Elisabeth, Kim, Anita, Lene, Sisse, Astrid, Louise, Michelle, Linda, Pia, 

Lars): 

 

Ad 1) 

Godkendt. 

Ad 2) 

a) Omplacering af tre personaler fra fritidshjemmet til SFO.  

Vikarer anvendes; ved personaleopsigelser trækkes én månedsløn fra institutionen. 

Det har givet lidt unødig uro, at forældre fra friskolegruppen i åbningstiden har været for at 

kigge på lokalerne. 

Fønix hører også efter jul under Flakkehaven. 

b) Tak til forældre for hjælp ved skolefesten. 

Mange elev-udmeldelser for at sikre sig plads - især til Antvorskov skole. 

Delvis sygemelding fra lærer. 

Har Dalmose skole morgensamling? LH undersøger. 

Ad 3) 

Dialog. I Fællesbestyrelsens høringssvar lægges der bl.a. vægt på børnenes hverdag nu og den 

usikkerhed, der er opstået. Til næste møde overvejer alle forslag til input til høringssvaret. 

Ad 4) 

Fra 1. januar 2023 er Flakkehavens fritidshjem nedlagt, og i stedet oprettes en Skolefritidsordning 

(SFO), som hører under skolen. Der vil dog ikke blive ændret særligt på det, vi allerede har som 

fritidshjem, hvor både fysisk placering, personale og økonomi vil forekomme som vanligt. Men fra 

august, når skolen lukker, vil SFO’en følge med til Dalmose skole, og der vil derfor i den 

kommende tid blive samarbejdet med Dalmose skole og deres SFO. 

Når der skiftes fra fritidshjem til SFO efter nytår, bliver det samtidig til en noget højere 

forældrebetaling. 

Ad 5) 

- Kommer der samlæsning af klasserne, hvis der kun er få elever tilbage? Måske, for det kan 

vise sig at være godt for børnene. 

- Lukker skolen, hvis der er få børn tilbage? Nej, - nok ikke. Men kommer an på, hvor få. 

- Er børn, der er elever på Flakkebjerg skole, men som kommer fra anden kommune, sikret 

plads på Dalmose skole? LH undersøger, da Dalmose skole har sagt nej. 

- Kommunens servicemedarbejdere er tidligt om morgenen i gang med larmende maskiner - 

generende for naboer! 

 

 

Mødet slut 21.05 Referat LH  Næste møde 21.11. 

 


