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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 23. marts 2017 kl.17.30 – 20.30 

I personalerummet 

Referat i kursiv 

Tilstede: Anja 

Fraværende: Helle 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

Herunder afklaring af, hvem der skriver til Forældrenyt i marts måned 

Anja skriver for både februar og marts. Deadline torsdag 30. marts 

2. Elevrådets punkt  

Elevrådsrepræsentanter fraværende 

Elevrådet arbejdet meget med Rynkebyløbet 

 

BESLUTNING 

3. Timefordelingsplan  

Ledelsen kommer med en indstilling til, hvordan timefordelingsplanen skal justeres kommende skoleår. Vi 

ved at vi har svært ved at dække musiktimerne og indstiller derfor til en nedjustering af disse efter mulighe-

der i gældende lovgivning. 

Ledelsen foreslår at det ugentlige lektionstal reduceres i musik, til 1 lektion fra 2 lektioner på 1-3 årgang.  

På 1. årgang veksles den til billedkunst. På 2. og 3. årgang veksles til dansk 

Reduktionen er for ét år ad gangen. 

Dialog om forslaget, herunder omkring signalet det kan komme til at sende omkring musik. Baggrunden for 

at skære i musik er nødvendighed, da vi har meget vanskeligt ved at dække timerne. 

Dialog om hvordan vi fortsat kan have fokus på musik, selvom vi reducerer i musiktimerne. F.eks. fælles-

sang, deltagelse i musikarrangementer i kommunen etc. LQ bringer forslagene videre til lærergruppen. 
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SIDE 2 

4. Status for klassedannelser kommende skoleår 

Flere årgange er udfordret på antallet af elever. I overbygningen har vi en udfordring, der skal håndteres. 

LQ redegjorde for overvejelserne omkring klassedannelse det kommende skoleår. 

 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.30) 

 

BESLUTNING FORTSAT (Kl. 19.00) 

 

5. Høring af indstilling om Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp – Bilag 

LQ fremlagde høringsmaterialet. Det består af to dele: 

 Fjernelse af lektiehjælp i SFO 

 Ny mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

OB har været med i sparringsgruppen omkring materialet. OB vurderer at materialet giver en god ramme 

for SFO´ens ramme efter folkeskolereformen. 

Sidstnævnte er en præcisering af indholdet af SFO efter skolereformen. 

Dialog om indholdet, bestyrelsen støtter sig til OB´s vurdering. 

Bestyrelsens tager høringsmaterialet til efterretning, dette skriver LQ som høringssvar. 

 

DRØFTELSE 

 

6. Prioritering til budget 2017 

MKF fremlagde prioriteringerne til budget 2017 som de ligger nu. Prioriteringerne som de blev fremlagt er 
det ledelsen vil arbejde med i forhold til budget 2017, men der kan ske ændringer i forbindelse med forsla-
get til det endelige budget. 

Bestyrelsen bakkede generelt op om forslagene, dog med en tilføjelse om, at man kunne overveje at an-
vende midler til en opgradering af køkkenet i det store personalerum samt indkøb af ny service til personale-
rummene. Dette forslag tager ledelsen med videre. 

Bestyrelsen udtrykte at man var glade for det fokus der har været på forskønnelse, og at man tydeligt kunne 
se det på skolen. 
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SIDE 3 

 

7. Skolens alkoholpolitik 

Dialog om vi skal justere skolens alkoholpolitik i forhold til forældrearrangementer etc. 

I øjeblikket er der en politik der ikke tillader alkohol. Denne politik er måske lidt hård i forhold til, at nogle 
brugere, f.eks. til et forældrearrangement, ønsker at drikke et glas rødvin. 

Argumentet for den nuværende politik er, at vi ikke ønsker at alkohol skal være omdrejningspunktet til en 
sammenkomst + at nogle børn oplever for meget alkohol i deres hverdag og derfor ikke skal opleve det til 
forældrearrangementer etc. 

Vi fastholder vores nuværende politik og praksis på området. 

 

8. Facebook 

LQ gav en status på Facebook. Den kører godt og det er vores indtryk at der er godt liv på den. Bestyrelsen 
synes også den var god. 

Skolen vil gerne prøve at arbejde lidt med sidens visuelle og grafiske udtryk, vi er derfor ved at undersøge 
om vi kan hyre en studentermedhjælper fra f.eks. Journalisthøjskolen til at arbejde med dette. 

 

 

ORIENTERING (20.00) 

 

9. Nyt fra personalet  

GØ orienterede om at personalet har valgt Marcin og Gunni til at sidde i bestyrelsen i et år endnu. Derudover 

skal der vælges to suppleanter. 

Planlægningen af 2017/2018 er i gang, og det giver altid noget spænding.  

SFO er lidt i klemme i forhold til de ændringer der er med 4. klasse etc. 
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SIDE 4 

10. Meddelelser 

Foredraget ” Det robuste barn – et foredrag om opdragelse” for forældre og pædagogisk personale er 

booket og afvikles mandag d. 28. august kl. 19-21.  

LQ orienterede om at det er lykkedes at hyre Jens Andersen. LQ opretter det som en begivenhed på Facebook. 

Der bliver søgt puljemidler til arrangementet. 

LQ orienterede om at LQ, Ina og MKF har haft et møde om en omdefinering af artefaktudvalget, hvor retnin-

gen bliver mere arbejdsrettet. Forslaget er at et skolebestyrelsesmedlem deltager i udvalget én gang om året. 

Der bliver orienteret om artefaktudvalget i det næste Personalenyt, se bilag. Anja deltager fra bestyrelsen.  

11. Eventuelt 

Snak om at læsebåndet er en succes. Det skal vi huske at fejre. 
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