
Skolebestyrelsesmøde 
 
 

Mandag den 17/6  2018 kl. 17.00 – 19.00 (mad 19.00-??)  
 
 

         Ordstyrer: Tine 
 
 
Tilstede: Tine, Charlotte, John, Troels, Christian, Sara, Kim, Anders, Thomas, Heidi og Mette 
 
Fraværende: Frank, Louise, Allan 
 
Dagsorden: 
 
 

Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

1. Godkendelse af referat   Referat godkendt. 

2.  Aktuelle emner : a. Oplæg om fremtidig SFO 

 
• Forandringer i SFO. 3. klasserne skal gå 

i klub med 4. klasserne. 

• Specialklasse-eleverne vil i højere grad 

være en del af det store fællesskab. 

• UUV vekslet til SFO-tid. SFO har behov 

for et servicetjek.  

• Inspirationsbesøg på Pårup Skole. 

• Mandag og torsdag, 8 værksteder, som 

eleverne kan vælge sig ind på.  

• 15 børn pr. voksen. 4 værkstedsperioder 

i løbet af året. 

• Løbende forældrebrev om den ”næste 

periode”. 



• Pædagogerne kommer med nogle bud på 

værkstederne. Der vil altid være et 

værksted med ’fri-leg’. 

• Informationsniveau – ny info-skærm på 

gangen. 

• Mere struktur. 

• Positiv tilbagemelding. 

• Styrkede pædagogiske læreplaner, ny 

opbygning. Vi starter op med de 

forskellige temaer. Børneinterviews. 

• Branding af SFO på hjemmesiden. Vi 

kommer til at arbejde videre med 

principper for SFO i skolebestyrelsen. 

 

3.  Punkter til orientering og 

drøftelse 

a. Skemaer kommende skoleår, godkende skemaerne. 

b. Evaluering af fællesugen 

 

Thomas gennemgår skemaerne. 

- Mandag og torsdag kortere dage i 0. - 3. 

klasse. Giver knuder i skemalægningen.  

- Kommende klasselærer til 1. klasserne i 

20/21 med i 0. klasserne. 

- Drøftelse af lektietimers placering. 

- De praktisk-musiske fag fordelt over 

ugen. 

- På 2. årg og 3. årg har vi prioriteret kor-

undervisning. 

- Prioriteret, at der er få lærere i de yngste 

klasser og på mellemtrinnet. 

- 4. årg har vi konverteret timer dels til 

læsevejleder på årgangen, og dels til 

lejrskole. 

- SFO åben om fredagen fra kl 13. 

- Fra 5. årg kommer der flere faglærer ind. 



- To tider til svømnning, som vi plejer. 

- Mange parallellagte timer på kommende 

7. årg. Tre lærere på flere af de 

parallellagte timer. 

- 8. og 9. årg. De samme lærere fortsætter. 

- Fuldt antal timetal på 9. årgang. Ingen 

konvertering af timer. 

- Pædagog gennemgående i alle special -

og funktionsklasser. 

- Ekstra ressourcer i flere af special-

klasserne, fordi der kommer flere elever 

i klasserne. Derfor har vi brug for 

nyansættelser. 

- Skemaerne er godkendt i bestyrelsen. 

 

Evaluering af fællesugen 

- Elevperspektiv: God respons, gode 

temaer, savner Dalumborg. Dejligt, at 

dele på tværs af årgangene. Gerne mere 

indflyldelse på temaerne. Mere rød tråd 

fx med pengesystemet. Mere praktisk 

arbejde var godt. 

- Forældreperspektiv: God idé med et 

program, så man kan se, hvad der byder 

sig på skolen. Vigtigst, at eleverne er 

engageret i løbet af ugen, fremfor et 

’show’ om torsdagen. Hvis fokus er på 

processen, så skal vi huske at formidle 

det til forældrene. 

Forventningsafstemme ift. forældrene op 

til ugen.  



- Vigtigt, at forældrene kommer på skolen 

om torsdagen. Organiseringen. 

- Eleverne glæder sig til at deres forældre 

kommer på skolen. 

- Holde fast i fællesugen, store og små 

elever får kendskab til hinanden på en ny 

og god måde. 

4. Orientering/meddelelser 

     - a) formand 

     - b) ledelse 

     - c) TR/AMR 

     - d) elevråd 

     - e) andre 

a. Henvendelse fra forældre til bestyrelsen 

b. Mødevirksomhed kommende skoleår. 

c. Fordeling af forældre repræsentanter på 

forælremøder 

  

 

a) Henvendelse fra forældre, som vi 

drøftede. Vi tager henvendelsen til 

efterretning. 

b) Forslag til mødevirksomhed i det nye 

skoleår. Forslaget imødekommet. 

c) Fordeling af repræsentanter på årgangen 

til forældrenemøderne. Vi tager punktet 

på i august. Oversigt fra Helle/Birthe. 

 

Et godt fif: Vedr. trafik. Det er nu (pga. 

ombygning v. krydset v. hallen), vi kan 

måske have indflydelse ift. en evt. ny 

cykelsti. 

 

TR: John fortsætter perioden ud dvs. næste 

skoleår. 

 

Punkt til mellemtrinnet skoleudvalget: 

Legekassen på gangen/mellemtrinnet.. 

5.  Eventuelt  To nye stillinger er nu slået op. 

Der kommer valg til skolebestyrelsen 

umiddelbart efter sommerferien. 

 

Maden smagte dejligt☺ 



6. Punkter til kommende 

møder      

  

7. Datoer for kommende 

møder 

  

 


