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Referat. 

      
1. Skolebestyrelsens indsatsområde: Understøttende undervisning 

- Introduktion v/Trine 
- Plan for besøg v/Lise 

 
Bestyrelsens indsatsområde er understøttende undervisning. Lærere og pæd. er informeret om 
dette og de er orienteret om bestyrelsens ønske om besøg i klasserne.  
Der er lavet en oversigt over de lærere og pædagoger der ønsker besøg. Alle fra bestyrelsen satte 

sig på listen. Lise opdaterer listen og sender den ud. 
Trine har lavet en spørgeguide og den blev gennemgået. Hvis det er muligt vil det være en god ide’ 
at snakke sammen inden besøget. Trine sender en opdateret spørgeguide ud. 
Efter besøgene skal alle på et møde fortælle hvad de har fået ud af besøget og interviewet.   
 

- UU og reduktion næste skoleår    /oplæg fra ledelsen 
 
I indeværende skoleår er UU reduceret i indskolingen. UU er også reduceret i specialklasserne. 
Specialklasserne ønsker det samme i kommende år, og Indskolingen ligeledes tilfredse med den 
ordning der er nu og ønsker det fortsætter. 
På mellemtrinnet er der et ønske om at reducere 4. årgang til 33 lek, 5. årgang til 34 lek, 6. årgang 
til 35 lek.  
De reducerede timer skal bruges til dobbeltlærer lektioner. Ledelsen bakker op om lærernes ønske i 

indskolingen og på mellemtrinnet.  
Bestyrelsen bakker op om, at vi reducerer timetallet på disse årgange, og forslaget blev vedtaget. 
 
 

 
2. Afsluttende regnskab og Budget 2017  v/Søren 

 
Søren gennemgik regnskab 2016 og budget 2017. Der var enkelte spørgsmål vedr. trivsel, vikarbud-
get og fraværets indflydelse på budgettet.  
Regnskab 2016 og budget 2017 blev godkendt. 
LT opfordrede til, at hvis der er interesserede bestyrelsesmedlemmer, vil Søren gerne gennemgå 
budgettet mere detaljeret. Henvendelse herom skal ske til Lise. 

 
3.  9. årgang 2017-18    v/Toke, Vivi og Lise  

De to nuværende 8. klasser er små (pt 31 elever tilsammen i de to klasser). 
Ledelse og lærere har drøftet organisatoriske, faglige, pædagogiske og økonomiske mulig-
heder for årgangen kommende skoleår. 
Dette forelægges til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. 
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Lise fremlagde ovennævnte. Elevtallet ender muligvis på 30 elever. Forslag fra ledelse og lærer-
team er, at klasserne næste år som udgangspunkt kører som ét samlet hold med to faglærere til-
knyttet de enkelte fag. Herved lægges op til holddannelser, der styrker eleverne pædagogisk, fag-
ligt, socialt og personligt.  
Bestyrelsen bakker op om beslutningen, og ledelsen vil inden for de kommende uger orientere ele-
ver og forældre om ændringerne.  
 
 
  

4. Principper     v/Trine og Lise 
Tiden er kommet til: 
- at gennemgå 
- at sortere 
- at tilføje 
På mødet nedsættes arbejdsgrupper, og bestyrelsesmødet d. 27. april afsættes til at ar-
bejde med principper for skolens virksomhed. 

 
Trine fremlagde punktet. Bestyrelsens opgave er bl.a. at lave principper.  
Oversigten over principperne sendes ud til alle via mail. Lise sender den ud og alle kan svare retur, 
hvilke principper man kunne tænke sig at lave. Efter mødet med dagtilbudsbestyrelsen d. 7/3 bru-
ges de sidste tre kvarter på at gennemgå og fordele principper til tre grupper. Efterfølgende bruges 
et bestyrelsesmøde (d. 29. april) på at får gennemarbejdet dem. 

 
5. Personaledag d. 3. marts 

Vi har modtaget en henvendelse fra én forælder, der problematiserer, at vi opfordrer til at 
holde elever i indskolingen og specialklasseafdelingen hjemme. 
Generel drøftelse ift en fremtidig årlig praksis. 

 
Lise fortalte om programmet for personaledagen. Der er stor opbakning fra forældrene til dagen. 
Lise har talt med ovennævnte forælder og her bl.a. lovet, at bestyrelsen vil forholde sig til, om der 
fortsat skal afholdes en fælles personaledag med den betydning, at nogle elever får fri. 
Det er bestyrelsens oplevelse, at der generelt er stor opbakning fra forældrene til at støtte op om 
dagen, og at personalet er meget tilfredse med at få en dag, hvor både lærere og pædagoger kan 
fordybe sig inden for fælles faglige og pædagogiske temaer.  

Bestyrelse og personale kvitterer over for forældrene, at de bakker op om dagen.  
   

 
6. Punkter til næste møde d. 7/3 

 
Mødet holdes sammen med bestyrelsen i DT. Der sendes dagsorden ud. Mødet starter kl. 17.15 og 
tager ca. 1 time. Derefter arbejdes der med principperne frem til kl. 19. 
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7. Meddelelser og evt. 
 
 
Næste møde er: tirsdag den 7/3 kl. 17.15 – 19.00 

 
Mødet den 29/3 er på 3 timer kl. 17 – 20. Der serveres lidt let mad. 
 
Listen over bestyrelsen på intra skal opdateres. 
 
Ref. Marc 


