
Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: 
Forældrevalgte 
Elevrepræsentanter 
Medarbejdere 
Skolens ledelse 

Dato og sted: 4. marts 2020        18.30 -20.30 i møderum 1+2 
 

Facilitator:  
Kathrina Kjærsgaard 
Referent:  
Gitte Cannon/Inge Marie Lyngs 
Afbud:  
Ingen, Gitte og Mia møder lidt forsinket, 
Kathrina ved 19-tiden. Simon, 8.kl. er 
fraværende 

 

 
Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Godkendt 

 

 

2. Elevrådet Høre nyt fra elevråds-

repræsentanterne. 

Eleverne orienterer 10  Mia: Der er kommet mange 

opfordringer til kantinekort. 

Elevrådet har været på Auning 

Skole for at lære mere om 

kantinekort. 

Etableringsomkostningerne er ca. 

40.000 kr. Årlige omkostninger ca. 

10.000 kr.  

Der arbejdes videre med 

undersøgelserne. 

 

3. Nationale test/bilag Ny lovgivning gældende for 
skoleåret 19-20 – 
”solnedgangsklausul 31/7”. 
Skolelederen får 
beslutningskompetence. 
Forventes vedtaget 14/4 2020 

Drøftelse af skolens 

praksis med baggrund i 

den kommende lov-

ændring 

15 En generel diskussion for og imod 

NT. 

Carsten vil stille lærerne frit med 

hensyn til om testene skal bruges. 

Håber vi ikke bliver udtrukken. 



4. Timefordelingsplan 

20-21/bilag 

Præsenteres for og drøfte 

timefordelingsplanen. 

IC fremlægger, herunder 

lovbestemte ændringer i 

2020 og frem. 

15 Timetal for fagene i skoleåret 2020 

- 2021 gennemgået. Drøftede 

udbud af valgfag, ansøgning om 

nedsættelse af timetal mv.  

5. Skoleårets 

planlægning 

Et kig i krystalkuglen; elev-og 

klassetal, valgfag C-skolen, 

obligatorisk valgfag 

7.klasserne, understøttende 

undervisning, 

mellemrumstilbud 

 20 Se ovenfor. 

Skolebestyrelsen tiltrådte, at 

Carsten søger om en forkortet 

skoledag for b- og c-skolen. 

 

6. Ordblindestrategi/ 
bilag 

Ordblindestrategi i høring til 

31/3. Drøfte strategien m.h.p. 

at udarbejde høringssvar 

Fælles drøftelse og 

udarbejdelse af 

høringssvar 

20 En god og gennemarbejdet 

strategi, der sikrer hjælp lige fra 

børnehaven og op.  

Skolebestyrelsen bakker strategien 

helt op. Og fremsender 

høringssvar. 

7. Trafikmøde i marts 

– 13/3/bilag 

CA, Jesper, Kathrina og evt. 

færdselskontaktlærer deltager 

 5 Carsten, Kathrina og Jesper skal til 

møde på kommunen - se bilag 

  



8. Ledelsen orienterer 

Personale 

Personale, herunder 
nyansættelser, barsel m.m. Ny 
fremskudt socialrådgiver, ”kø” 
ved netværksmøder, 
psykolog-resurser p.t. Besøg af 
arkitekt Gorm Nielsen 9/3 – 
skoleudviklingsplanen. 
 

Ledelsen orienterer 20 Skoleudviklingsplan: Vi skulle have 

opgraderet vores faglokaler. 

Lokalerne skal nu genbesigtiges på 

mandag.  

Vi har nu fået ny fremskudt 

socialrådgiver - Claus Garm 

Orientering om sygemeldning, 

nyansættelser, barsler mv. 

9. Politisk 

understøttelse af 

SKB 

Formandsskabet møder 

udvalgsformanden Steen 

Bundgård. 

Hvordan kan det 

politiske system bedst 

understøtte 

bestyrelsesarbejdet? 

10 Udsat! 

10. Evt. Corona-virus   Yderligere info kommer ud i 

morgen både til forældre og 

medarbejdere. 

 

Næste møde 30/4 2020 18.30. 

 

 


