
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) –  godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder:  

  

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

11. december + aftale om 

kommende mødeleder 

Referat udsendt God 
 

5 
 

 
Alle 

Pkt.2 
Nyt fra elevrådet 

 Ori 5 Elevråd 

Pkt. 3  
Lektionsfordeling 

2019/2020 og 20/21 – 
samt håndtering af nye 

rammer for valgfag med 
fokus på øget 

praksisfaglighed  

I forlængelse af sidste 
møde fortsat drøftelse af 

hvordan vi håndterer de 
dilemmaer det medfører 

når vi skal håndtere 
lovændringen indenfor 

antallet af lektioner i 

udskolingen. Hvilke 
muligheder har vi for 

stadig at have valghold 
på tværs af udskolingen, 

og give eleverne et så 
varieret valgfagsudbud 

som muligt.  
Desuden en drøftelse og 

beslutning generelt af 
vores lektionsfordeling, 

som 
planlægningsgrundlag. 

Nuværende fordeling og 
forslag til kommende 

vedlagt som bilag, samt 

forligsteksten vedr. aftale 
om styrket 

praksisfaglighed. 

 Deb/bes   45     JK/alle 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 

2019 

kl. 17.30 – 19.40 i mødelokale v. kontor 



Pause   10  

Pkt. 4 

Konfirmationsforberedelse 

og minikonfirmand 
 

 

Orientering om 

foreløbige erfaringer fra 
indeværende skoleår på 

skolen.  

Ori/deb 15   JK/LK 

 

Pkt.5 
Henvendelse vedr. sikker 

skolevej 

 

Konkret henvendelse til 
Skolen om forbedring 

af skolevejsforholdene 

fra Fastrup siden. Er 
det en henvendelse 

bestyrelsen kan støtte 
og kalder den på 

yderligere handlinger 
fra bestyrelsen? 

Henvendelsen vedlagt 
som bilag 

  
 

Ori/deb/
bes 

15  JK 

Pkt. 6 
Forældrebank 

 

Drøftelse af muligheder 
erfaringer og 

dilemmaer ved 
forældrebank? 

Hvordan kan vi i højere 
grad trække på 

ressourcer blandt 
forældre? 

 

 15   Nadja 

Pkt. 7 

Konkrete sager: 
- 1.årg. muligheder 

ifht. elevtal 
(opfølgning fra 

sidst) 

- B og U-status +ny 
forvaltningschef i 

område syd 
- Mobilitetsdage 

- Løb for en sag 
- Fastelavns 

arrangement i 
indskolingen 

- Konkret elevsag 
 

  15  

Pkt.8 
Evt. 

  5  



 
 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 
 

 

januar 2020 
Lektionsfordeling 20-21 

Konfirmationsforberedelse og minikonfirmand 
 

  

5. februar 2019 
Regnskabsafslutning  

Mobilpolitik - oplæg fra udvalg – vedtagelse 
 

 

  

12. marts 2019 
Budget 2019 

Alkohol forebyggelse  
 

  

9. april 2019 
Valgfag – godkendelse 

Sidste skoledag/dimission 
6 årg. status 

 

  

14. maj 2019 

1. Skoledag aftaler 
Mødedatoer for kommende skoleår 

 

  

11.juni 2019 

Infohæfte  

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 
 

  

august 2019 
Årshjul 

Opstart status 
Soc. arrangement 

Principper og retningslinjer 

  

september 2019 

Kys og kør- kampagne  
Elevrådet – præsentation 

Høringssvar budget 2020 
 

  

oktober 2019 
7.kl. klassedannelse – opfølgning forældremøde 

Forventet regnskab 

 

  



november 2019 
Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 

Status på SFO - tema 
 

  

december 2019 
Juleafslutning 

Evaluering af ½ år – herunder referat 

 

  

 
 


