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 Dagsorden 

 
tid Refarat Afbud fra: 

Jacob Bjørn 

1 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.45 Referat godkendt med følgende rettelse til pkt.  

3. ”Medarbejderrepræsentant (lærer) kan ikke 

godkende budgettet med begrundelse i 

budgetbeløbet på 1.310.037 kr. til 

pædagogiske ledere”. 

Dagsorden godkendt. 

Ligger på intra 

2 Kort nyt fra 

elevrådet 

18.50 Trafiksituationen på Obstrupvej er drøftet i 

elevrådet. De lovede tiltag om trafiksituationen 

er endnu ikke  fuldt etablerede. Elevrådet 

overvejer at genoptage ”morgenvagt” på 

Opstrupvej, så trafikanterne overholder vejens 

færdselsregler. 

 

Opfølgning på Kvalitetsrapporten. 

Elevtilfredshed contra forældretilfredshed er 

drøftet med baggrund i, at eleverne overordnet 

synes mere tilfredse end forældrene. Elevrådet 

mener, når forældrenes tilfredshed ikke er så 

stor som eleverne, kunne det skyldes, at 

eleverne oftere fortæller forældrene de dårlige 

oplevelser end om gode oplevelser  

 

Skolens fysiske rammer for udskolingen. 

Udskolingseleverne efterspørger hyggekroge i 

frikvartererne – eksempelvis i kantinen (som 

tidligere skoleår). De vil gerne have noget 

iværksat allerede nu. 

 

 

3 Forældretilfre

dshed 

19.05 Oplæg fra udvalg v. Søren 

Se bilag - udvalgets oplæg 

 

Der arbejdes videre med området. IP skriver 

relevante kommentarer og forslag ind i LUPen 

 

LUP er på intra 

4 Ansættelse af 

indskolingsle

der 

19.30 Orientering om proces ved Inge. 

- Stillingsopslag 

(4 – 5 kandidater til første 

samtalerunde) 
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- Konsulent fra forvaltningen                    

indhenter referencer og klæder 

ansættelsesudvalget på til 2. 

samtalerunde.  

- 2. samtalerunde vil være med 2 – 3 

kandidater.  

- Skolebestyrelen indstiller kandidat til 

skolebestyrelsen. 

- Skoleleder ansætter 

 

Skolebestyrelsen kvalificerede stillingsopslaget, 

der vil være færdigt senest 15.04. 

 

 Pause med 

spisning 

19.40   

5 Klasse-

sammenlægn

inger 

 

20.00 Præsentation af procedurer for de 3 

omlægninger: 

Procedure for sammenlægning for kommende 

5. klasse: 

- Info- og dialogmøder med årgangens 

lærere og pædagoger mhb på at 

udarbejde de bedste nye klasser og 

drøfte procedure 

- Klasseteamet og KI arbejder med 

sammensætning af klasserne 

- KI information til forældre (a/ 

Nyhedsbrev b/ Forældrebrev og C/ 

Infomøde m. forældre) 

- Udkast til klassesammensætning – 

udkastet færdigbearbejdes før 

udmelding om sammenlægning. 

- Udmelding af klasser til forældre 

- Der arbejdes med introforløb, 

holddeling, mv. på årgangen med 

henblik på at ryste de nye klasser godt 

sammen samt fremme 

årgangsfællesskabet 

- Nye klasser primo juni (efter lejrtur) 

- Opstart af de nye klasser – med de 

ekstra lærere/pædagoger 
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Procedure for sammenlægning for kommende 

8.-9 klasser: 

- Info- og dialogmøde med lærere 

- Lærerteamet og MK arbejder med 

klassesammensætninger ud fra de to 

muligheder i princippet 

- MK Information til forældre – infobrev 

på intra 

- Udmelding af klasser til forældre og 

elever (primo maj) 

- Nye klasser pr. 1. august 

- Der arbejdes med introforløb, 

holddeling, mv. på de to årgange med 

henblik på at ryste de nye klasser godt 

sammen samt fremme 

årgangsfællesskabet 

 

Proceduren fremsendes til SB i mere konkret 

form. 

 

6 Høringssvar 

vedr. 

kommende 

besparelser 

20.20 MED har lavet et høringssvar.  

SB tilslutter sig MED´s høringssvar. 

Bilag på intra 

7 Principper til 

vedtagelse: 

• Lejrskole 

• Undervisn

ingens 

organiseri

ng 

• Special-

undervisn

ing 

20.35 Princippet om specialundervisning og 

undervisningens organisering - udsættes til 

næste møde 

 

Princippet om lejrskole vedtages med de 

ændringer, der blev vedtaget på SB. Inge 

sender det reviderede princip ud til SB, der får 

et døgn til evt. kommentarer. 

Bilag på intra 

8 RULL-

dispositionsfo

rslag 

20.55 Kort gennemgang ved Inge, men punktet 

udfoldes/udsættes til næste møde. 

Bilag på intra 

9 

 

Gensidig 

orientering 

om aktuelle 

emner 

21.10  

Udsættes til næste møde 
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10 Punkter til 

næste møde 

21.20   

11 Eventuelt 21.25 Trafik -  Trafikudvalget vil gerne inddrages, hvis 

der iværksættes møde om Skolevejsanalyse. 

Søren følger op i forhold til aftale med 

forvaltningen. 

 

Facebookfester -  det er ikke et anlæggende for 

SB. Ses det ind i en større sammenhæng 

eksempelvis i forhold til ”Åben Skole” vil det 

være naturligt at inddrage det. 

 

 

Beslag til håndboldmål efterspørges. Kurt følger 

op på det.  

 

Bestyrelsen ønsker et ekstra møde i foråret. 

Inge sørger for, at der udsendes dataforslag. 

 

     

 


