
  

 

Referat Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 20. april kl. 18.00 til 20.00 

  

Medlemmer 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Anne Katrine Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael Libby Mikkelsen 

Elevrepræsentanter: Cecilie og Frederikke  

Suppleanter: Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov og Katja Buhrkal 

Ledelse: Konst. skoleleder Janni Pihl Sørensen, konst. viceskoleleder Jesper Rud Christoffersen, kommende 

skoleleder Annemarie Nadja Kafling Andersen 

Afbud: Martin Bjørn Heiselberg, Lars Harder 

Referent: Jesper Rud Christoffersen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (ja) 

2. Nyt fra medarbejderne  

Der er medarbejdervalg til skolebestyrelsen i morgen. 

3. Nyt fra eleverne 

Ikke så meget nyt ved elevrådet – der har ikke været elevrådsmøde, men eleverne har fået datoer for 

eksamen, sidste skoledag mv. 

Ungemiljøet bliver der arbejdet videre med. 

4. Nyt fra formanden  

Siden sidst – der kommer ny skoleleder. 

Sjetteklasseproblematikken er oppe (kan nogen risikere at melde sig ud?). Vi afholder et forældremøde, 

hvor vi orienterer om arbejdet i udskolingen, inklusiv udskolingsfolder. 

Vi kender til få udmeldinger lige nu – 3-4 på årgangen. 

Det er vigtigt at evaluere på klassedannelser fra de to sidste år, hvis det skulle ske igen. Desuden prioriterer 

vi særligt en klasse, som har været sårbar i forbindelse med lærerskifte. 

Orienteringsmøde for forældre d. 9. maj kl. 18 – inkl. Elever. 

 

5. Orientering v. JS 

• Fagfordelingen 

Der kommer en redigeret udgave af fjerdelærerordningen – det kommer til at være en co-teachingfunktion. 

Det rummer de oprindelige tanker fra fjerdelærerordningen, men sætter retning på funktionen. 



  

• Sammenhænge 

Der kommer en folder ud til kommende 0. klasses forældre og møder i den forbindelse. 

• Medarbejdere 

Der er blevet ansat ind, så det fra august er fuld belægning lærermæssigt. 

Generelt er det svært at ansætte i øjeblikket. 

Det drøftedes, hvad der er udfordrende, og hvad vi kan gøre for at være attraktive. 

6. Timefordelingsplan 

Specifikt svømning på 2. årgang – den står som to lektioner nu, men er i virkeligheden tre lektioner. Planen 

ønskes ændret herefter. Vi skal være opmærksomme på, om nogle elever mister noget på det i forhold til 

trivsel eller faglighed. Situationen blev drøftet. 

Studietid bliver i den forbindelse nævnt, og det drøftes om vi lykkes med studietid som koncept, og det 

fortjener at blive evalueret.   

7. Skolebestyrelsesvalg 

Skriv en besked i Aula til Winnie eller Jannie, såfremt man ønsker at stille op senest 29. april 

Derudover skal bestyrelsen mødes og afgøre, om der kan være fredsvalg. Vi mødes d. 10. maj i den 

forbindelse. 

8. Principper 

 

Hvilke principper ligger lige nu? 

Løbehjulsparkering 

Mad og måltider 

Klassedannelser og klassesammenlægninger 

Trafik 

 

Bestyrelsens respons er, at der bør ligge flere. 

 

9. Evt. 

 

Hvor langt er vi med trafikbumphenvendelsen? 

Søren fortæller, at der er forskellige vinkler i problematikken, og at der vil blive skabt en henvendelse 

fra Søren 

 

Toiletterne for udskolingseleverne er desværre udsat for ret meget hærværk. 

 

Der har været nogle virkelig gode arrangementer for mellemtrinsbørnene i klubben. Der efterlyses 

arrangementer for de større elever. Det kan evt. deles op, så Dysse er for sig og Munke er for sig. 

 

Det nævnes, at når der kommer oplæg om f.eks. alkohol og stoffer, er det vigtigt at kunne bruge det i 

undervisningen. 


