
Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22/05-2013 
 
Tilstede: Forældrerepræsentanter Bente, Tine, Anette, Søren. Ledelse Lise, Vivi, Mette og Søren. 
Medarbejder repræsentant. Torry   
 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden:  
Gruppe 2 udsættes til næste møde 
Under punkt 3. Efter lockouten, skal der også fremgå en godkendelse fra SB for planen af 
genlæste timer. Ellers godkendt. 
 

3. Efter Lockouten:  
Orientering fra Lise og Torry om lockouten og opstarten herefter. 
Dagligdagen er kommet godt i gang efter en hård og svær periode. Lærergruppen har fået et 
stærkt sammenhold, der kan bygges videre på. 
 
Den manglende lønudbetaling fra april måned, har skolen fået lov at beholde. Ca. 1,4 mill. 
kr. der primært skal bruges på undervisning. 
For at indhente den tabte undervisning har skolen valgt følgende plan. 

• Frem til ferien kan lærerne genlæse timer med overtidsbetaling. 
• Indskolingen tildeles en ekstra dansklektion i den humanistiske blok. Den placeres 

på 3.årg. 
• Mellemtrinnet tildeles en ekstra idrætslektion på. 6.årg, samt tilbud om ekstra musik 

med musikskolen. Den praktisk musiske blok. 
• Udskolingen tildeles to ekstra samfundsfagslektioner og en ekstra geografilektion. 

Den humanistiske blok og den naturvidenskabelige blok. 
• Specialafdelingen tildeles en ekstra lærerressource, for at kompensere for tabt 

undervisning. 
Planen er godkendt af SB 

 
 

4. Nyt skoleår:  
Orientering om nye stillinger. Kristian Ejsing er ansat i en ny stilling i specialafdelingen. 
Birgit Larsen er ansat i ny stilling primært i indskolingen. Derudover er der tre ledige 
stillinger: En på 0.årgang i den nye børnehaveklasse. Et barsels vikariat på 
midtpunktet/udskolingen, samt en tidsbegrænset stilling i specialafdelingen (ekstra ressource 
fra lockout). 
 
Gennemgang af fagfordelingen. 
Præsentation af ny model for valgfag i udskolingen: Eleverne vælger ikke et bestemt fag 
som normalt, men i stedet melder man sig på et fag for en kortere periode. Derudover skal 
der være mere fokus på lektiecafeer. Det er et eksperiment, som evalueres undervejs. 
 
Fagfordelingen godkendes af SB. 
 

 



 
5. Principper: 

 
6. Pulsen på skolen: 

 
 

• Bladet ”Skolen” vil i fremtiden blive sendt elektronisk. 
• I uge 22 er der fleksuge. Indskolingen gennemfører normal undervisning i stedet på 

grund af lockouten. Man har her vurderet, at det er vigtigt med en normal uge, uden 
opdeling og afbrydelser.. 

• Specialafdelingen har besøg fra Holland. Et samarbejde med et uddannelsessted fra 
Holland, der uddanner unge til at undervise børn med specielle behov i idræt. 

 
7. Meddelelser og evt.: 

 
• Orientering om 6.ferieuge, der i kommende skoleår kan afholdes som frihed i stedet 

for udbetaling. Der vurderes fra ledelsens side, om det er pædagogisk ansvarligt i 
forhold til fravær m.m. 

• Læse, løbe, stemmebånd starter fra mandag d.13 august. Fra kl.8.00-8.20. 
• Vorrebladet: Deadline d.27 maj. Kirsten skriver fra SB. Tama: Hvad samler du på ? 

 
 
Huske liste:  
Opsigelsesfrist af kantinen. 
Kostplan for indskoling. 
Evaluering af vikarplan 
Lejrskole: lommepenge og sukker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


