
Skolebestyrelsens referat 2016 

 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 22. februar 2016 

  

Tilstede: 

Lene A, Henrik, Jesper, Carina, Marianne, Torben, Marianne, Lene L, Sima (elevrep) 

  

Fraværende: 
Brian, Connie, Jeanette, Thomas S, Aksel (elevrep), Helle? 

  

  

1. Referat 
Referat fra seminar og ordinært bestyrelsesmøde (jan) blev godkendt 
  

2. Nyt fra ledelsen 
PROM afholdt torsdag i uge 6 med stor succes. 6. klasserne fik stor ros. 
Torben i gang med Feedback-samtaler med alle lærere og pædagoger. 
Sygemelding på en lærer, der er kommet til skade med sit ben. Vi har hurtigt slået 
stillingen op, da det vurderes at være et vikariat på min 3 måneder 
Birgitte og Lene er i gang med undervisningsbesøg hos lærerne med fokus på 
læring 
Joan Frandsen, skolens mangeårige sekretær, går på pension den 31.3. Vi er i gang 
med at finde ud af, hvordan vi kan fordele opgaverne på en anden måde, da vi går 
besparelsesår i møde. 
Der har været møde med lærerne og konsulent fra trivselsprogrammet, der har 
introduceret tankerne bag programmet. 
Dialogmødet ’Mig og min smarte telefon’ afholdes den 26. maj. Støtteforeningen 
sælger kaffe og kage. Arrangementet kobles evt med bestyrelsesvalg. Der er 
mulighed for at invitere 7.-9. klasses eleverne (forlagt undervisning) 
 
Forældre 
Rullesko – er det et problem og skal der udstikkes nogle regler? 



 
SFO 
Ansat ny pædagog pr 1. april i Martins stilling. Jonas har kompetencer bl.a. 
indenfor bevægelse og IT. Vi skal have en vikar for Martin i marts måned 
(Michelle). 
 
Elever 
Trivselsprogrammet starter i morgen. Trivselslederne er forberedte på opgaven. 
7.-8. har fået lockers. 
7.-9. klasserne har fået nye reoler i klasserne. 
  

3. Hvem er på valg? 
Thomas Stubbe er valgt for 4 år, men ønsker at udtræde 
Thomas Skogen på valg 
Carina Carsten på valg – vil gerne genopstille 
Jeanette Springer på valg 
Helle Pedersen på valg 
 
Torben undersøger, om vi kan ændre en to-årig valgperiode til en fire-årig periode 
og dermed lade en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer overtage Thomas T’s 
ledige plads. Hvis dette lader sig gøre, undersøger Torben, om der er nogen af de 
forældre, der er valgt for to år, der ønsker at forlænge sin valgperiode. 
Carina vil gerne forlænge sin valgperiode, men en enig bestyrelse peger på, at alle 
skal spørges, hvis det bliver aktuelt. 
Torben kontakter de medlemmer, der er på valg, om de vil genopstille. 
Torben er tovholder på valgprocedure mv. 
  

4. Spisning i indskolingen 
Der er to klasser i indskoling, der er ramt af at have et fag med kun én lektion og 
med en lærer, der ikke har andre fag i klassen, i lektion op mod spisepausen. For at 
give børnene tid til at spise, bruges der tid af den lektion, der lægger op til 
spisepausen. Det går hårdt ud over engelsk og musikundervisningen. 
Møller kigger på, om der er mulighed for at lave bytninger i dette skoleår. 
Næste skoleår skal der være fokus på dette i skemalægningsperioden. 

5. Principper for klassesammenlægning 
Torben har lavet et forslag til revidering af princippet for klassesammenlægning. 
Det er desværre det gamle princip, der er blevet sendt ud på mail. 
Under procedure: I stedet for ’drøftelse’, vælges ordet ’høring’ 
Ledelsen lytter til forældrene og tager med tilbage til beslutning 
Der laves en indledning efterfulgt af bullets med temaer, som kan drøftes. Dette 
kunne være elevinddragelse, kammeratskab, årgangsfællesskab før og efter 
sammenlægning. 
Et råd til at sikre tryghed i forældregrupperne i indskoling: Vigtigt at få synliggjort 
årgangssamarbejdet så forældrene er bevidste om, at børnene kender hinanden på 
tværs. 

6. Sampasning SFO 
Det nuværende princip for sampasning ændres 
Der laves et princip, der beskriver, at der vil være sampasning i SFO’en i udvalgte 
perioder og at det er ledelsens beslutning, hvor mange uger og hvor pasningen 
afholdes. 
  



7. Mulige punkter til mødet i marts 
Rammer for den understøttende undervisning (Møller vil gerne have 10 min til 
indlæg) 
Budget 2016 
Klassesammenlægningsprincip skal vedtages 
SFO-sampasningsprincip skal vedtages 

Trivselshandleplan og klasseforældrerådets rolle udskydes til aprilmødet. Evt oplæg 
om klasseforældrerådets rolle, evt børnehaveklasseleder. 

8. Evt. 

  

  

 


