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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Torsdag d. 4. april 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) afbud 
Tina Damm (18) afbud 
Kristina Paaske Laursen (18) 

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

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, Mette, Tina, Frederik 

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 1.april: 

• Orientering omkring elevinddra-

gelse fra elevrådsmøde samt fælles 

kommunalt elevrådsmøde. 

• Orientering om SB årsberetningen 

og deltagelse ved elevrådsrep. 

O

+

? 

Elevrødderne informerer om elevinddragelse 

og de møder de har deltaget i dette regi. 

De vil tage det yderligere op på kommende 

elevrådsmøder. 

Fx være mere med i årsplanstilblivelsen ☺ 

Hvordan kan vi bringe dette mere i spil disku-

teredes. 

Elevrødder vil gerne hjælpe til med tilblivel-

sen af årsberetningen sammen med elever fra 

andre klasser.  

3. 19.15 

19.30 

Fravær: O ved MF om gældende regler. 

Her under vigtigt, at ny lovgivning har kræ-

vet fælles regler i Køge, som endnu ikke er 

fastlagt endeligt. En kommunal arbejds-

gruppe arbejder med området. 

O

+

? 

Lovteksten og bekendtgørelsen blev fremlagt. 

Nye initiativer er undervejs centralt fra.  

 

 

 

3. 19.30 

19.40 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår samt påske/sommer: 

• Budgetopfølgning 

• Trivselsundersøgelse 

• Nationale test 

• Revidering af årshjul 

• Konstituering i valgår 

• Indskrivningsmøde 

D

+

B 

 

Indskrivningsmøde oplevedes som succes.  

Dog foreslås, at forældre med børnene fra start 

tildeles individuelle tider hos skoleleder for at 

undgå ventetid for forældrene og gøre det 

mere overskueligt for assisterende personale at 

guide til besøget. 
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• Opfølgning på arbejde i udvalg: 

Kommunikation 

• Kommende skoleårs planlæg. 

• Årsberetning skolebestyrelsen 

• Timefordelingsplan 

• Indsats for rekruttering af elever 

• Årshjulet som bilag ved hvert møde med 

farvemarkering af gennemgåede områder. 

AULA blev diskuteret. Udvalget arbejder vi-

dere også ifht kommende udmeldinger fra for-

ældrerepræsentanterne omkring området på 

fællesmødet afholdes ved SB 25/4. 

 

4. 

 

19.40 

19.55 

 

Opfølgning på APV Det indsendte til 

HMU vises/gennemgås på mødet ved MF.  

O

+

? 

APV blev gennemgået og status på fokus-

punkter og udbedringer. 

5. 19.55 

20.00 

Årsberetning for skolebestyrelsen. 

Formand og næstformand står for opgaven, 

og arbejdet påbegyndes i april. Dato? 

Status på video og indhold? 

O

+

D

+

B 

Fortsat godt i proces. 

 

Elevrådet vil gerne deltage til interview mm. 

De stiller gerne op i skoletid. 

 20.00 

20.10 

PAUSE 

6. 20.10 

20.45 

Kommende skoleårs planlægning – her-

under omkring Timefordelingsplan med 

opdatering omkring: 

• Understøttende undervisning med 

mindre timetal og anvendelse til 

holdtimer i stedet. 

• Anvendelse af 16d på mellemtrin-

net? Særlig pasus her, om timer-

SKAL være holddeling og må ikke 

anvendes til vikartimer. 

• Idræt/svømning på 3./4..klassetrin 

som aftalt. 

• UUV som ”valghold” mellemtrin. 

• Mulighed for hyttetur på 4.kl.trin? 

• Økonomien. 

O

+

D

+

B 

MF gennemgik den vedtagne timefordelings-

plan. 

 

16D timen og forskellen på fagfaglige og 

praktisk/musiske fag gennemgås. 

 

Alle justeringer fra 1.-6. klasse blevet gennem-

gået. 

 

Kend dit land projektet søges. Vores 4. klasse 

søger dette projekt. 

 

Nedordning i 0. klasse gennemgås. 

 

SP gennemgik fagfordelingsprocessen kort. 

7. 20.45 

21.15 
• Indsats for rekruttering af elever 

Orientering om afholdt samtale ved 

formanden. 

Orientering om status på elevtal. 

Dialog om muligheder. 

Beslutning strategi fremadrettet. 

O

+

D

+

B 

MF og Louise deler erfaringerne fra første for-

søgssamtale. 

Hvilke særlige opmærksomhedspunkter man 

skal have i dette samt når det skrives ned som 

princip. 

7. 21.15 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

SB skal udtale sig med høringssvar til for-

slag til besparelser ved næste SB møde. Det 

udmeldes 9/5, og svar skal gives inden 

16/5. 

 

O

+

? 
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  Indsats for rekruttering af elever 

Kort O på mødet ved formanden. 

Skolen:  

• 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  med Tacha 

Elung. Sidste gang lægges i stedet i 

skoleåret 19/20.  I skoleåret 19/20 

arbejdes på supervision via 

PPR/FCK lokalt i Køge. 

• Udviklingsplanen udsendt som 

PDF med sidste referat. ? til 

denne? 

Personale: MUSsamtaler næsten færdigaf-

holdt. 

SFO:  

• Arbejde i gang med multibane. 

Personale: 

Elever: *0.klasse står nu til 18 elever.  

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Nyt undervisningslokale/ stam-

klasse etableres skoleår 19/20 i tid-

ligere PC- rum. Ny væg, maling, 

nye vinduer via ETK. Arbejdet er i 

gang. 

• Flytter håndarbejde op ved siden af 

sløjd et projekt i proces. 

MED:  

• Sidste MED møde 1/4 2019 næste 

møde 24/4. 

• Retningslinje om ferie lavet og 

godkendt I MED. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Koloni aflyst. Vi kan ikke få det ønskede sted, 

ringe tilslutning sidste år og det er økonomisk 

meget dyrt. Der undersøges andre muligheder 

og tilbud. 

 

Louise fortæller kort om bus-mødet. 

 

Louise fortæller kort omkring en undersøgelse 

vi er blevet tilbudt. Vi vælger at takke nej da 

vi har og påtænker at bruge en anden mulig-

hed. 

Skolen ønsker at kunne bruge de bagerste toi-

letter i fodboldklubben. Dette undersøges. 

8. 21.25 

21.30 

Eventuelt:  Evaluering af indskrivningsmødet- Vi skal lige 

justere mht. tider og fastsætte disse på forhånd. 

Hus

k  

Kommende møder: ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende:Oprydning/revidering i skolens principper og 

skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbejdet 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. 

 


