
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 3. april kl. 18.30-20.30 i personalerummet  

Mødet erstatter mødet den 20. marts, der blev flyttet for at vi kunne deltage i borgermøde 
 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Lene Wulff Krogsgaard, Michael 
Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Luca 6.B og Laura 5.A 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Afbud: Tom, Anne, Laura 
 
Astrid leder mødet. 
 

Dagsorden/referat: 

Pkt. Emne: Referat: 
 

Pkt. 1  
 

Velkommen  
 

 

Pkt. 2 
Kl. 
18.35 

Orientering: (O)  
- Elever 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- Tom og Anne-Marie har deltaget på lille 

elevråd. Så hvordan de laver video-
referat. Mange gode punkter (skrald, 
legepladsen…) 

 
Forældre 

- Efter et barn havde et uheld på 
legepladsen/Pannabanerne er der 
kommet noget på kanten for at 
forebygge 

 
Personale 

- Intet 
 
Ledelse 

- Er ved at lave udbud på ramperne og 
gyngerne i skolegården. Vil inddrage 
begge elevråd. 

- Dialog møde. Tom og Anne-Marie 
deltog.  

 

Pkt. 3 
 

Evaluering af Skolebestyrelsens 
årsberetning og gode ideer til næste år. (D) 
 

Fortsat god ide at lave en video og invitere til 
dialog. 
Stor ros til Tom. 
 

Pkt. 4 
 

Tekst til ansøgning om kortere skoledage 
på mellemtrinnet. (Bilag) (D og B) 
 

- Formuleringen fra sidste år tilrettes 
 
Ansøgningsfristen er den 5. april 
 
 

Sidste års ansøgning tilrettes og sendes 



Pkt. 5 
 

Kommende skole år. 
- Det ved vi (O) 
- Så langt er vi (O) 
- Godkendelse af timefordelingsplan 

(B) bilag 
- Gennemsyn af principper til 

skoleårets planlægning (B) (bilag) 

Vi har fået vores personaleressourcer 
Pt. regner ledelsen på dækning af fagene 
Der er kigget på skemaet – vil lægge 5 min til 
spisepausen 
Vi venter på om den nye reform bliver vedtaget 
– for indskolingen betyder det 2 timer og 15 
min. mindre skoledag. 
Planlægger arbejdsdag for lærerne. 
Grundet flere specialundervisningsmidler får 
årgangene flere hold timer 
Næste skoleår skal vi arbejde med  
Co-Teaching 
Lokalefordelingen er på plads. 
Fagfordelingen er i fuld gang. 
 
Timefordelingsplanen er godkendt. 
 
Princippet for skoleårets planlægning er 
godkendt. 
 
Princip for skemalægningen er godkendt. 
 
Princip for klassedannelse er tilrettes og tages 
med på næste møde. 
 

Pkt. 6 
 

Høringssvar – ændringer på 
specialområdet (D) 

- Evaluering af borgermødet 
- Hvem skriver høringssvaret? - aftaler 
- Input til indhold i høringssvaret 

 

Michael og Nanna udarbejder et forslag til 
høringssvar. Forslaget tages på på næste 
Skolebestyrelsesmøde 

Pkt. 7 
 

Evt. Intet 

Pkt. 8 
 
 

Punkter til kommende møde 
- Godkendelse af budget 2019 
- Færdiggørelse af høringssvar 
- Klassedannelsesprincip 
- Udearealer 
- Næste skoleår 
- Forældretilfredshedsundersøgelsen  

 

  

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 
Eleverne deltager den første timer. 

 


