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Referat fra skolebestyrelsesmøde 13. marts 2019
Dirigent: Klaus Kalsmose Jakobsen
Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Birgitte Schacksen, Bagga Bjerge, Michael Peter Bøje,
Carsten Gad Rasmussen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Trine Asmussen, Mathias Novrup Henriksen, rep. fra elevrådet (Anna og Jakob), Freddy Fisker, Lene Mols og Mette Birk Munthe
Afbud fra Søren Wichmann Matthissen

1. Budget 2019 – 60 min/FF & MO

Lektionsfordelingsplan: MO gennemgår udkast til lektionsfordelingsplan, der er sendt
ud som bilag før mødet.
Forslag til besparelser: Der skal spares 33 lektioner (ca. 1,5 stilling). Der er forslag om,
at der skæres 12 lektioner (to-lærer timer) i de praktisk musiske fag, 7 lektioner på
PLC, og 6 lektioner ved at sløjfe lejrskole i 3. kl. og 8 lektioner ved at sløjfe lejrskole i 7.
klasse.
Bestyrelsen tager besparelsesforslaget til efterretning, men flere forældre er bekymrede for, at der skal skæres på lejrskoler, da det skaber et godt udgangspunkt for at danne eleverne og give en anderledes oplevelse som supplement til den almindelige skoledag. Carsten, Michael, Gry og Klaus ønsker ikke, at der skal skæres på lejrskoler.
Birgitte og Bagga er indstillede på at skære begge lejrskoler væk, da det giver en bedre
hverdag i klasserne generelt.
Det undersøges om der er mulighed for at ’Kragefonden’ kan bruges til beholde lejrskoler i en årrække fremadrettet. FF/MO undersøger om dette er muligt.
Ledelsen går videre med input fra bestyrelsen i forhold til at finde de 33 lektioner.
FF gennemgår Budget 2019 for både skole og SFO, der er sendt ud som bilag før mødet. Bestyrelsen godkender budgettet.
Klaus foreslår, at vi kigger fremad i forhold til budgettet for 2020, da vi kan forvente besparelser også i de kommende år.
2. Følger af folkeskoleforliget januar 2019 – 15 min/MO
Ny skemastruktur (for at kunne forkorte skoledagen for 0.-3. årgang) / ringetider: MO
redegør for forslag til nye ringetider, der tager højde for at 0.- 3. årgang fra kommende
skoleår skal have reduceret deres skoleuge med 2,25 time om ugen (uuv + pause).

Med det nye forslag vil eleverne have fri kl. 13.35 efter 6 lektioner og 14.35 efter 7 lektioner. Forslaget til skemastruktur tages op med medarbejderne snarest muligt.
3. Orientering omkring APV’en – 10 min/MM
MM orienterer kort om indsatser i forhold til APV’en. Generelt er APV’erne flotte – på
lærersiden laves der indsatser for unødvendige arbejdsopgaver, selvrapporteret stress,
arbejdsmængde/arbejdstempo, i SFO har der bl.a. været fokus på den vandrette tillid,
hvilket primært handler om teamsammensætning.
4. Skolebestyrelsens årsberetning – 10 min/KKJ
Det vedtages at skolebestyrelsens årsberetning sættes ind i årsskriftet. Der sendes ud i
juni måned.
5. Næste møde 5 min.
Dirigent: Birgitte Schacksen
Punkter til dagsordenen: Ringetider/skemastruktur
6. Meddelelser 5 min.
Formand: Birgitte og Trine deltager i et kursus omkring skole-/hjemsamarbejde,
Skole og forældre har et foredrag om Unge og udskoling v. Søren Østergaard, Center
for Ungdomsforskning, d.28/3 2019 + efterfølgende generalforsamling.
Skole: Orientering omkring RULL – det går stille og roligt fremad. Der arbejdes med to
forskellige forslag til H/D- lokalet + en nybygning i forbindelse med Østfløjen til klubben
+ to ekstra klasselokaler. Der har været afholdt workshop med deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra klub, mellemtrin og håndværk og design.
Orientering omkring administrative fællesskaber: Der er truffet en politisk beslutning
om, at der fra august 2019 kun skal være en administrativ leder pr. to skoler/et-to dagtilbud. De administrative ledere skal fremadrettet referere til en kontorchef i forvaltningen i stedet for skolelederne. De administrative ledere får d. 8. maj 2019 besked om,
om de fortsat skal være administrative ledere eller om de skal omplaceres, og hvor de
skal arbejde fremadrettet.

7. Eventuelt 5 min
Ordinære skolebestyrelsesmøder: Kl. 19 – 21:
2019: 9/4, 15/5 (SFO-forældrerådet deltager), 20/6.
Referent: Mette Birk Munthe

