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Referat 

Den 22. maj 2013 
 

Mødetidspunkt:  kl. 18.30 – 21.00  

Mødested: Næshøjskolen, kontorgangen 

Deltagere: Finn Hviid, Michael Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, John Hahn Pedersen, Britta 

Tønning, Lars Mølgaard og Nils Hagelskjær 

Afbud: Kenneth Egholm, Dorthe Borgkvist, Lars Overballe, Merete Milvertz, Dorthe 

Svenningsen og elevrådet 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

243. Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

- Godkendt  - og referatet underskrevet 

244. Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Elevrådet melder forfald frem til sommerferien. Elevrådsmøderne planlægges kommende 

skoleår så der er sammenhæng med skolebestyrelsesmøderne. 

245. Skoleårets planlægning. (30 min). 

- Travlhed med planlægningen. Personaletilpasningen blev lettet pga 

ekstraordinære lockoutmidler. Fagfordelingen har givet mulighed for, at 

tilbageføre de timer, som vi forventede at skulle spare. Timefordelingsplanen er nu 

som indeværende skoleår. Økonomisk har skolerne fået lov til at beholde 

hovedparten af de sparede lønmidler (udløst af lockouten).    

- Der arbejdes på et læsebånd på 15 min kommende skoleår. 

246. Lockout. (30 min) 

- Lockouten var hård ved personalet. Heldigvis var uenigheden ikke en lokal 

uenighed, men en der havde rod andet steds. Lockouten blev håndteret godt fra 

både personalet og ledelsens side. Medarbejderne oplevede konflikten som hård, 

men også at den har givet et godt sammenhold. 

- Aflyste lockouttimer er blevet opgjort, og de klasser der ikke opfylder 

minimumstimetallet får ekstra timer kommende skoleår. 

- Afgangseleverne har fået ekstra timer inden de skriftlige og mundtlige prøvefag.  

247. Skolepatrulje. (15 min) 
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- På tidligere møde drøftede vi periodevise skolepatruljer. Skolelederen har drøftet 

dette med politiet. Politiet vil ikke anbefale denne løsning. 

- Forbud mod standsning og parkering på Næshøjvej blev ligeledes undersøgt. 

Dette kan anbefales af politiet. Skolebestyrelsen aftalte at skolelederen arbejder 

videre med dette. 

248. Møde vedr. folkeskolereform. (15 min) 

- Skolebestyrelsesformanden og skoleledelsen deltog i mødet.  På mødet ville 

politikerne gerne høre på ideer. PT stor usikkerhed om hvorledes reformen bliver. 

Vi afventer den endelige beslutning fra regeringen.  

249. Orientering fra ledelsen. (10 min) 

- Sidste skoledag for 9. klasse er den 31/5.  

- Skolen er blevet indbudt til et arbejde med en ny hjemmeside. Betyder måske, at 

der kommer hurtige forespørgsler i forbindelse med opsætningen vedr logo, 

billeder mv. 

- Der er forældremøde for kommende skolestartere 11/6 

- Translokationen er den 26/6 

- Sidste skolebestyrelsesmøde er den 20/6 

- Mødeplanen kommende år – samme mødeantal og rullende dage 

- Forældremøderne – skolelederen fordeler årgangene mellem bestyrelsen 

250. Post til formanden (5 min) 

- Inklusionskampagne. Er der nogen der vil deltage? Vi afventer formanden undersøger 

antal deltager og mængden af opgaven. 

- Formanden kan ikke sende mail fra forældreintra – dette undersøges 

251. Eventuelt (5 min) 

De anførte tider er vejledende er et forventet forbrug til de enkelte punkter. 


