
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Nadja 

Afbud: Winnie 

  
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
11. december + aftale om 

kommende mødeleder 

Referatet godkendt.  

Trine er mødeleder næste gang. 

Pkt.2 

Nyt fra elevrådet 

• Der er kommet meget respons på den 

mobilfri prøveperiode fra eleverne. Hvis det 
skal fungere, skal ALLE aflevere mobilen om 

morgenen. 
• I marts måned er der udskolingsfest. 

Elevrådet er med til at planlægge den. 

Pkt. 3  

Lektionsfordeling 
2019/2020 og 20/21 – 

samt håndtering af nye 
rammer for valgfag med 

fokus på øget 

praksisfaglighed  

Fortsættelse af drøftelsen fra sidste 

bestyrelsesmøde. 
Vi beslutter, at håndværk og design skal gøres 

obligatorisk for 7.og 8.klasse og indfases i 7.kl fra 
kommende skoleår. Der afsluttes med prøve efter 

8. årgang. Derudover fastholder vi 

valgfagsordning i udskolingen, hvor eleverne kan 
vælge fag i et varieret udbud på tværs af klasser 

og årgange, som de gør nu – dog som 1/1 årlige 
fag  

Der indføres ekstra tid til geografi og biologi – 
svarende til ca. ½ ugentlig lektion, som om muligt 

placeres som fagdage. Håndvæk og design 
indføres i 6. kl. så der sikres en samlet 

fagrække.4.-8kl. 

Pause  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 

2019 

kl. 17.30 – 19.40 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

Konfirmationsforberedelse 
og minikonfirmand 

 

Den struktur, vi har fundet frem til sammen med 

præsterne i dette skoleår, fungerer godt for 
skolen. Strukturen griber ikke ind i den faglige 

undervisning.  
Der udtrykkes bekymring over en lille gruppe 

elever – i år drejer det sig om 5 – skal gå til 
konfirmationsforberedelse i et sogn og ikke kan 

være sammen med klassekammeraterne. Generelt 

opfordrer bestyrelsen til en dialog med sognene 
omkring muligheden for et mere ensartet forløb 

og koordinerede aftaler sognene i mellem ifht. 
konfirmationsforberedelse – også gerne mulighed 

for at eleverne kunne deltage klassevis på tværs 
af sogne. Desuden opleves det, at der er forskel 

på krav til antal kirkebesøg o.a. i de tre sogne. 
Det er dog et område som ligger udenfor vores 

beslutningskompetence. JK drøfter det med 
sognene ifht. aftale for kommende år. 

Minikonfirmand forløbet opleves som en god 
struktur fra skolens side og der er stor tilslutning. 

Pkt.5 

Henvendelse vedr. sikker 
skolevej 

 

Vi har fået en henvendelse fra 

grundejerforeningerne omkring Fastrupvej vedr. 
bekymring for trafiksikkerheden. Vi ser det som et 

rigtig godt initiativ som vi meget gerne vil bakke 
op og vil gerne være medunderskriver på 

skrivelsen. Vi mener, at den skal sendes både til 
Benyamin Simsek og Thomas Medom. Nadja er 

tovholder. 

Pkt. 6 
Forældrebank 

 

Nadja foreslår en forældrebank med en oversigt 
over forældre, der har mulighed for at byde ind 

med forskellige ressourcer. Der eksisterer allerede 
en forældrebank, som er lavet med særlig fokus 

på job og uddannelse. Vi har ikke en 
forældrebank, hvor forældre tilbyder hjælp. Måske 

fungerer det bedst, hvis det er forældre, som er 
tilknyttet i den klasse, hvor der er behov for 

hjælp. Det kunne være et godt jævnligt at drøfte 
dette på forældremøderne. Vi skal være 

opmærksomme på, at frivillighed kan komme til at 
virke som et pres. Vi drøfter dette igen i foråret. 



Pkt. 7 

Konkrete sager: 
- 1.årg. muligheder 

ift.. elevtal 
(opfølgning fra 

sidst) 
- B og U-status +ny 

forvaltningschef i 

område syd 
- Mobilitetsdage 

- Løb for en sag 
- Fastelavns 

arrangement i 
indskolingen 

- Konkret elevsag 
 

• 1.årg. (opfølgning fra sidst) årgangen har 

netop indskrevet distriktselev nr. 85. – og 
der er flere elever fra andre distrikter på 

venteliste. Hvis antallet af elever stadig er 
det samme ifbm. skoleårets planlægning, vil 

der skulle fortages klassedelinger på 
årgangen. Elevantallet i 3 klasser på en 

årgang må ikke overstige 84 ved 

overgangen fra et skoleår til et andet. Der 
er umiddelbart ikke 

dispensationsmuligheder. 
• Jens orienterede om 

organisationsændringerne og status i Børn 
og Unge, processen med 

organisationsændring og ansættelse af ny 
Børn og Unge chef. 

• Der er mobilitetsdage tidligere end normalt. 
Det betyder, at grundlæggende dele af 

planlægningen af kommende skoleår skal 
være på plads inden 29/3 for at kunne byde 

ind med evt. ledige stillinger 
• 11/4 er der skolefest og den 12/4 Løb for en 

Sag. 

• Der afholdes fastelavnsarrangement for 
indskolingen. 

Pkt.8 
Evt. 

 

 
 


