
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 7. juni kl. 17.30 – 18.30  

Mødet bliver online 
Link til Teams eller I kan finde det i jeres Teams kalender 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Lasse, 

Esben, Emil, Henriette og Helle  
 

Fraværende: Emil 
 

Fraværende med afbud: Gitte, Louise D 
  
Ordstyrer: Helle 
 

Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat – vi gemmer punktet til vi fysisk kan mødes igen 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
Lotte har ikke noget at tilføje. 

 
b) Elevrådet 

Vi har ikke holdt møde siden sidst. 
Vi har haft sidste skoledag, som gik rigtig godt. 

Vi har været på Kragerup Gods som afslutningstur. 

Der har været SKE møder hvor vi talte om, at lave et udkast til 
bedre kvalitet i folkeskolen samt om mere bevægelse i timerne. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Det var en rigtig godt dag, da 9. klasserne havde sidste skoledag. 
Vi er godt i gang med fagfordeling og skemaer, som alle synes er 

en spændende tid. 
Vi glæder os til, at vi snart har sommerferie. 

 
SFO: 

Vi har fået to nye studerende den 1/6, som skal være hos os det 
næste halve år. 

 
d) Ledelsen 

Vi har en pædagog, som har valgt at gå på efterløn den. 1/7. 
Vi har ansat to nye pædagoger. Den ene starter 1/6 og den anden 

1/8 
Vi har ansat 4 nye lærere, som alle starter hos os den 1/8. 
To af de nye er nyuddannet. Vi har også fået en erfaren 
dansklærer og en musiklærer. 

9. årgang havde en god sidste skoledag med karmelkastning, 
morgenmad, vandkamp mm. Der var en rigtig god stemning. 

Den 22/6 har vi translokation, som vi holder klassevis. Vi kører 
efter samme koncept som sidste år, da det fungerede rigtig godt. 

 
Vi har fået en ny laserskærer, som flere er rigtig glade for og 

allerede har brugt. 
 



Vi holder en lille sammenkomst for personalet den sidste dag 

inden sommerferien. 
 

I starten af august har vi et 50 års jubilæum for en af vores 
lærere. 

 
Vi har åbent hus for kommende 0. klaser den 15/6 kl. 16.30-

17.30 
 

4. Corona status 
Lige nu har vi alle vores klasser tilbage igen. Der har ikke været nye tilfælde i 

andre klasser eller bobler, dog enkelte i de klasser, som var hjemsendt allerede. 
 
Der er lidt utryghed bl.a. på grund af konfirmation og andre arrangementer. 
 

Vi har desværre flere og flere elever, som vælger ikke at blive testet på skolen. 
I sommerferien lukker vores ”teststed” ned. Det personale som er på arbejde 

skal derfor selv sørge for, at blive testet andre steder end på skolen.  

 

Børnene glæder sig til, at kunne være sammen på tværs af klasser og årgange. 
Dog ser vi også noget positivt i, at have sin egen klasse i SFO tiden, så de gode 

relationer skabes – måske en gang om ugen kunne være en mulighed. 
 
Vi kunne godt have et ønske om, at beholde parkeringspladsen bagved hallen 
som udeområde til aktiviteter i både timerne og frikvarterne. 

  
5. Ny aftale mellem regeringen mm (se vedhæftet) 

Bilag er sendt til alle. 
 

Aftalen kommer desværre først den 1. juni, hvilket gør det rigtig svært at handle 
på, da planlægningen af kommende skoleår er godt i gang. 

 
Vi har fået mulighed for, at reducere i timetallet. Hvis vi skærer timer væk, skal 

de konverteres til dobbelttimer (to voksne) og skal blive i skoledelen.  
Vi må ikke ændre på dansk, matematik og historie. 

 
Timerne behøver ikke blive dækket af liniefagsuddannede lærer. 
 
Vi foreslår, at vi reducerer timetallet med to lektioner fra 4.–9. årgang, som i 

stedet for bliver til ekstra ressourcer i dansk eller matematik. 
 

Indskolingen: 
Her er udfordringen, at eleverne ikke kan gå hjem efter skole men skal i SFO. 

Her skal vi også reducere og konverter med dobbelttimer. Dette betyder dog, at 
vi ikke får/har pædagogtimer nok, da de ikke kan være begge steder på en 

gang. 
 
Vi ønsker at reducere med 2-3 lektioner om ugen på klasserne fra 0.-3. årgang. 
Det betyder, at pædagogerne skal have færre trivsel og bevægelses timer i 

skoletiden. Modsat har de eleverne flere timer i SFO´en, hvor der kan arbejdes 

med trivsel og bevægelse. 
 

Vi får tilført økonomiske ressourcer, men andelen til hver skole ligger på ca. 
50.000,- så der er ikke uanede midler til ekstra ressourcer. 
 
Der er generelt enighed i bestyrelsen om, at kortere skoledage er en god ide for 

alle elever trods ”omkostningerne” af færre lektioner til enkelte fag på de 
forskellige årgange. 



 

Vi har valgt ikke at reducere vores modtageklasser, da de vil få færre timer, 
hvor de ikke taler dansk. Enten fordi de ikke taler dansk hjemme eller ikke går i 

SFO efter skole. 
 

Bestyrelsen er enige i, at vi reduceret i timetallet og giver eleverne tidligere fri i 
det omfang det kan lade sig gøre. Timerne konverteres til to-lærer timer i 

primært dansk og mere tid i SFO´en. 
 
 
6. Valg af ordstyrer til næste møde 

Jesper 
 
7. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt 

 
 

 

 

Pkt. kommende møder:  
 Madvognen 
 Børne- og Ungepolitik 
 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Den åbne skole 


