Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00
Tilstede

Peter, Birgitte, Morten, Søren S, Steen, Alice, Karen Trine,
Henrik, Suzette, Søren J, Poul-Erik

Afbud
Mødeleder Peter
Referent

Søren J

Referat
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

2.

Post til skolebestyrelsen.
Intet.

3.

Høring. Ejendomsprojekt.
Skolebestyrelsen drøftede punktet og udarbejder høringssvar.

4.

Høring IT-strategi. Beslutning.
Vi må sænke ambitionsniveauet for it-strategien, da mulighederne er blevet
væsentligt forringet pga. nedskæringer på området.
Skolebestyrelsen drøftede punktet og udarbejder høringssvar.

5.

Udtalelse vedr. justering af folkeskoleloven, hvor der gives mulighed for
kortere skoledag.
Personalets indstilling er, at de to lektioner man går ned i timetal, der skal
ressourcerne bruges på at give tolærerordning i 2 timer, med mulighed for
holddeling på 4. til 9. klassetrin.

Poul-Erik orienterede om, hvordan vi har justeret folkeskoleloven, så vi
opnår en kortere skoledag for vores elever fra 0. – 9. årgang.
Søren orienterede om, hvordan den korte skoledag konkret er udmøntet.
Skolebestyrelsen laver en udtalelse vedr. justeringerne.
Princippet for skemalægning og for lektiehjælp bør drøftes igen i.f.m.
Indførelsen af den kortere skoledag.
6.

7.

Kalender med. Datoer for møder i skoleåret 2019/2020.
27/8

18/9

27/11

16/12

31/10

Orientering om bestyrelsens arbejde med allerede vedtagne principper.
Ønske om, at der bygges en struktur/skabelon op over principperne.
Poul-Erik finder en brugbar skabelon, hvor de nuværende formuleringer kan
sættes ind.
Skabelonen udvides med:


Hvilke forventninger har vi til forældrene?

Drøftes på første skolebestyrelsesmøde i det nye skoleår, hvor
arbejdsgruppen møder op med et eksempel.
8.

Meddelelser fra skoleinspektør og viceskoleinspektør.
Poul-Erik:


Ny asfalt på i skolegården i sommerferien



Der er nye besparelser i horisonten



Helhedstilbuddet er en succeshistorie. Børne- og ungeudvalget har
været på besøg, og var meget tilfredse med det de hørte og så.

Søren:


Skemaer og fagfordeling er på plads. Samtaler med lærere og
pædagoger går snart i gang.

9.

Meddelelser fra formanden.
Ingen.
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10. Bordet



rundt.
Hvorfor hedder valgfaget nu bolden på toppen i stedet for kroppen
på toppen?

11.



Evaluere den kortere skoledag i januar/februar.



Fylla som fremtidig lejrskolemulighed



Hvor er Aula?

Evt.
Intet.
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