
 
 

                
      

 

 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
12/12-17 

 

Referatet er godkendt. 

Pkt. 2  

Elevrådet 
 

Elevrådet undersøger elevernes mobilvaner via 

spørgeskemaundersøgelse. Formålet er at få 
formuleret en mobilpolitik. Der bliver lavet 

undersøgelse blandt eleverne af deres brug, og 
resultaterne skal danne grundlaget for det videre 

arbejde med en mobilpolitik. Skal drøftes igen på 
et skolebestyrelsesmøde. Flere elever roser 

elevrådet for deres møder. 

Pkt. 3 
Lektionsfordelingsplan 17-

18  

Jens gennemgik lektionsfordelingsplanen for 
indeværende skoleår samt principperne for 

fordelingen af lektioner. Der er i bilaget ude 
lukkkende tale om fordelingen af den fagopdelte 

undervisning, der sammen med den 
understøttende undervisning danner rammen om 

skoledagen. Vi godkender 

lektionsfordelingsplanen godkendes som 
planlægningsredskab for det kommende år. Vi 

skal arbejde videre med indhold af 
understøttende undervisning, innovation, 

idegenerering o.l. 

Pkt. 4 

Lokale besøg 
 

Der er nu etableret et lokale med et bud på en 

standardindretning (fast reolvæg med 2 alkover 
samt en stor opslagstavle i 6.c). Både elever og 

lærere er umiddelbart meget glade for 

indretningen, som både giver stor fleksibilitet og 
ro i lokalet. Efter afprøvning skal der tages 

beslutning om, der skal lægges en plan for 
indkøb af standardindretning til alle klasser. Det 

er en stor investering som i givet fald skal 
gennemføres over flere skoleår, men vi skal have 

skabt et større erfaringsgrundlag inden en 
beslutning. 

Pkt. 5  
Pause 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. jan. 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 6 

Aftaler om 
konfirmationsforberedelse 

og minikonfirmand 
 

 

Det der har været forsøgt i år mht. 

konfirmationsundervisningen var, at den skulle 
gå mindst muligt ud over faglige timer. I år 

ligger den i en understøttende time på 7. årg. 
Dog bliver de elever, der går til 

konfirmationsundervisning nødt til at gå 15 min. 
efter starten af den understøttende 

undervisnings start (en ydertime). Det er ikke 

hensigtsmæssigt. Men det er stadig en et 
komplekst område da der skal tages hensyn til 

tre sogne og ikke mindst koblingen til Virring 
Skole for det ene sogns vedkommende. Vi skal 

have et øget fokus på tilbuddet til de elever der 
ikke deltager i konfirmationsforberedelse. I år er 

der flere elever end tidligere, der ikke skal 
konfirmeres. Et ønske kunne være, at alle sogne 

havde den samme plan, så alle elever på skolen 
havde den samme plan for 

konfirmationsforberedelsen. Det er en kompleks 
udfordring som der stadig via samarbejde med 

sognene skal findes løsninger på, med mindst 
mulige gener for undervisningen på 7. årg. 

Minikonfirmandundervisningen ligger også som 

en del af den understøttende undervisning som 
en del af skolens arbejde med åben skole. Dette 

er en meget stor udfordring for planlægningen af 
undervisningen, fordi der er tre planer for 

minikonfirmandundervisningen. Der er et ønske 
om, ensartet planlægning fra sognene. Jens 

tager input med til drøftelsen med præsterne 
ifht. planen for konfirmationsundervisningen og 

minikonfirmandundervisningen. 

Pkt. 7 
Tanker ifht. kommende 

skoleår og budget 
udfordringer. 

Jens orienterede om kort om kommende skoleårs 
budget, og de udfordringer, der er forbundet 

med fastlæggelsen af det. Orientering og 
drøftelse fortsætter næste gang.  

Pkt. 8 
Konkrete sager 

Elevtrivselsmålingen, som skulle have fundet 
sted i uge 4-6 er af Undervisningsministeriet 

udsat på ubestemt tid 
Nyansættelse: I indskolingen er Kathrine Hjort 

ansat pr. ½. 
I forlængelse af drøftelse på sidste møde er der 

indbudt til samarbejdsmøde om unge og alkohol i 

Solbjerg 31/1-18 

Pkt. 9 

 
Evt. 

  

  

 
 


