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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Tirsdag d. 12.marts 2019 kl. 19.00-21.30 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan 

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 
 

 
Formand: Louise Gyrn (16) 
Næstformand: Kristina Kraul  (16) 

Mette Skytt Laustrup  (16) 
Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 

Samt suppleant (Ziggie Kiwa Sørensen (18)) 
suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 

To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse 
frem til kl. 20.30  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmus-
sen 

Næstformand i elevrådet: Victor Transe 

Sandstrøm 
  

 
 
Jan Færgegaard 

Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 
Christopher Folkvard  

Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Ziggie, Gitte 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold F

or

m 

Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste møde. B Er godkendt på forhånd. 

2. 19.05 

19.15 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var 5.marts: 

• O fra Møde i SB fra skoleudvalget. 

• Logoer vedtaget og plakater frem-

stillet og opsat. 

 

O

+

? 

Elevrådet fremlægger hvad der er sket siden 

sidste SB-møde. 

Logoer til bolde er kommet op at hænge. 

Der er et arrangement i Jylland organiseret af 

danske skoleelevers fælleselevråd. Vi valgte 

ikke at deltage. Det var for langt væk. 

3. 19.15 

19.25 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår på i dag: 

•Brobygningsmøde 

•Opfølgning på arbejde i udvalg: Kom-

munikation 

•Kommende skoleårs planlægning 

•Årsberetning for skolebestyrelsen 

•Timefordelingsplan 

•Indsats for rekruttering af elever 

• Årshjulet medsendes som bilag ved hvert 

møde med farvemarkering af, de gennem-

gåede områder. 

D

+

B 

Brobygningsmøde (nu indskrivningsmøde) 

bliver d. 27/3 kl. 17.00-19.00. 

De store venner vil være der. 

 

”Brobygningsmøde” ændres i årshjulet til 

”Børneindskrivning”. 

 

 

4. 

 

19.25 

19.55 

 

Opfølgning på arbejde i udvalg: Kom-

munikationspolitikken. 

(Se bilag fra udvalget) 

O

+

?

+

B 

Der blev diskuteret Aula. Her også set på for-

slaget til kommunikationspolitikken fra udval-

get. Fint oplæg og godt arbejde. Der arbejdes 
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videre. Vi må justere undervejs når de nye 

kommunikationsplatforme tages i brug. 

5. 19.55 

20.10 

Årsberetning for skolebestyrelsen. 

Hvordan skal den se ud i år? 

Nedsættelse af udvalg/tovholder. 

O

+

D

+

B 

Der fortsættes med at lave en video som årsbe-

retning. Folk er glade for det. 

Ønske om at flere børn skal være en del af 

præsentationen på videoen. 

Årsberetningen og produktionen af denne ta-

ges op på elevrådsmødet. 

Arbejdet påbegyndes april cirka. 

Formand og næstformand står for opgaven. 

 20.10 

20.20 

PAUSE 

6. 20.20 

21.00 

Kommende skoleårs planlægning – her-

under omkring Timefordelingsplan med 

særlig opmærksomhed imod: 

 

• Understøttende undervisning med 

mindre timetal. 

• Anvendelse af 16d på mellemtrin-

net? 

• Timetal for idræt/svømning på 

3./4./5.klassetrin. 

• Læsebånd i stedet for spisebånd-

med M/B? 

• Økonomien. 

 

O

+

D

+

B 

• Timetalsplanen fremlagt med lektio-

ner direkte overført fra planen i år og 

ind i timetal jævnfør den nye lov – 

uden brug af 16d på mellemtrinnet.  

• En vanskelighed kommende år om-

kring svømning på 3.klassetrin. Ned-

sættelse af timetallet over ugen gør, at 

der ikke er timer nok til både idræt og 

svømning på klassetrinnet. Der vedta-

ges, at 3.kl får det første halve skoleår 

med 2 lektioners idræt og det sidste 

halve skoleår med 2 lektioners svøm-

ning.Svømmeundervisningen betales 

fra centralt hold, og der undersøges, 

om ønsket fortsat kan imødekom-

mes.Kan dette ikke betales centralt fra 

på to klassetrin længere har man ikke 

længere idræt i 3. klasse, men kun i 4. 

kl.I styrelsesvedtægten står, at der gi-

ves svømning 1 lektion på 4. og 

5.klassetrin. Altså kan man godt 

vælge at læse to lektioner på 4.klasse-

trin og ingen på 5.klassetrin. Så er 

timetallet opfyldt. 

• Læsebånd de første 15 min hver mor-

gen i alle klasser synes SB er en god 

ide. Vedtages. 

• Der ønskes at søge 16d på halv kraft. 

For at frigive pædagoger til SFO og 

benytte de frigivne lektioner til en 

slags valgfag (science, musik, drama). 

Forslaget går på 1 pædagog og 3 læ-

rere til 4.-6. kl. 2 ugentlig lektioner 

som UUV tid. 

 

7. 21.00 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Indsats for rekruttering af elever 

Kort O på mødet ved formanden. 

Skolen:  

    

O

+

? 

 

Husk på Personalets dag: Fortælle de gode hi-

storier. 
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• Skolemadsordning. Tilsagn til Tu-

rebykokken givet. Afventer hen-

vendelse fra ham. 

• Kommunikationsstrategien opfølg-

ning vil ske på fælles pædagogisk 

dag i uge 32. Desuden indgås i ar-

bejdet med implementering af 

Aula. Arbejdsgruppe fra SB arbej-

der sideløbende.  

• Supervisionsforløbet  næste gang 

13/3 med Tacha Elung. I skoleåret 

19/20 arbejdes på supervision via 

PPR/FCK lokalt i Køge. 

• Udviklingsplan første udkast lavet i 

år i elektronisk form. Fremvises på 

mødet. 

Personale: 

• Cecilie Buch startet i kort tidsbe-

grænset stilling 1/3. 

SFO:  

• Arbejde i gang med multib. 

Personale: 

Elever: 

• Indskrivningsmøde bliver d. 27/3 

efter samme form som sidste år. 

Vil nogen deltage fra SB? (Se bilag 

med invitation sendt til forældre) 

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Sidste træværk på SFO facade/ve-

randa renoveres inden sommer. 

• Gulve skiftet på SFO. 

• Kælderen ved indgang fået skiftet 

gulve og malet efter vandskade. 

• Udfordringer med fyret. ETK er på 

opgaven. 

• Vinduer mod boldbanen + om-

klædning skiftes i 2019. 

• Rød bygnings tage vil blive under-

strøget i 2019. 

• Nyt undervisningslokale/ stam-

klasse etableres skoleår 19/20 i tid-

ligere PC- rum. Ny væg, maling, 

nye vinduer via ETK. 

• Flytter håndarbejde op ved siden af 

sløjd et projekt i proces. 

MED:  

• Sidste MED møde 9/1 2019 næste 

møde 13/3: 

• Handleplan APV fysisk og psykisk 

er behandlet og fremsendt til FMU. 

• Vises elektronisk på mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB ønsker en pdf af version 1 af udviklings-

planen sendt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henlægges til at vises ved næste SB møde 

grundet tidspres. 
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• Næste møde vil bla. have punkt om 

ny lov samt skoleårets planlæg-

ning. 

8. 21.25 

21.30 

Eventuelt:   

9.  Kort lukket punkt sat ekstra på  Orientering givet. 

Hus

k  

Kommende møder: to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende: 

• Oprydning/revidering i skolens principper og skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbej-

det i MED omkring kerneopgaven. 

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

D: Drøftelse – S: Sparring - O: Orientering - B: Beslutning - ?: Hvis spørgsmål så dialog E:evaluering 

Husk at melde afbud til formand eller skole, hvis du er forhindret i at møde. 

Referatet godkendes på forhånd, hvis ingen medlemmer har givet indsigelse inden 5 hverdage til forman-

den/skoleleder. I givet fald regnes referatet godkendt fra næstkommende skolebestyrelsesmøde og kan 

lægges på hjemmesiden og FB med udgangen af de 5 dage. 

 


