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Referat  

Den 27. februar 2014 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, Ole Bo Sørensen, Britta Tønning, Nils Hagelskjær, Lars 

Overballe, John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Jacqueline Elise Katrine 

Rasmussen 6c, Luca lele Rasmussen 6a, Jacob Lilliendahl Nielsen 7b, Lars Mølgaard og 

Merete Milvertz  

Afbud: Kenneth Egholm og Dorthe Svenningsen  

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

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

- Referat og dagsorden godkendt. 

316.Orientering fra elevrådet. (10 min) 

- Elevrådet afvikler fastelavn for 0-3 klasser fredag den 28/2.  

- Der har i elevrådet været en drøftelse af folkeskolereformen med skolelederen. 

Elementerne blev drøftet og elevrådet prøvede at lave et eksempel på en god skoledag. 

317.Skolens brug af læsekonferencer og håndtering af læseproblematikker (20 min) 

- Orientering givet om skolens brug af læsekonferencer og testning i forhold til elever med 

læseproblematikker. 

318.Budget 2014. (20 min) 

- Budget 2014 for undervisningsdelen og SFO-delen gennemgået og drøftet. Budgetterne er 

foreløbigt godkendt, så skolen kan anvende dem som afsæt for planlægningen. Budgettet 

bliver endelig godkendt i forbindelse med regnskabsafslutning på 2013. 

319.Status folkeskolereform. (20 min) 

- Timefordelingsplanen for skoleåret 2014/15 gennem gået. Der kan ske enkelte justeringer 

frem mod sommerferien. Antallet af faglige timer stiger med knap10 % pga reformen. 

Derudover er der understøttende timer. 

- Der har været afholdt møde med elevrådet om reformen, samt mødet med lærerene og 

pædagogerne. Arbejdstidsaftalen bliver drøftet med TR systemet. Med afsæt i budgettet er 

der afsat økonomi til det serviceniveau vi planlægger kommende skoleår efter.Drøftet 

hvorledes skolens brug af skolens rammer (haltid mv) vil påvirke lokalsamfundets behov. 

Fælles mål bliver ikke færdige om lovet og vil tidligst være på plads op mod 

sommerferien. Dette betyder, at de ikke vil kunne danne grundlaget for planlægningen i 

kommende skoleår. 

320.Kommende bestyrelsesvalg (20 min) 

- Bestyrelsens holdning til antal medlemmer af bestyrelsen – drøftet uden der blev truffet 

en beslutning. 
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- Bestyrelsens holdning til deltagelse fra erhvervslivet – drøftet  

- Bestyrelsens holdning til fremtidige SFO forældreråd. – drøftet med afsæt i, at det 

forlyder at forældrerådet skal bevares 

- Deltager til informationsmøde d. 26 marts (mangler 1 person) Britta deltager udover 

formanden og skolelederen   

321.Orientering fra ledelsen. (10 min) 

Forslag om halvtag ved bussen – god ide skolen undersøger mulighederne 

Skolen har haft emneuge i uge 5 om det gode sprog – god fokus på sprogets betydning  

Vi har 10 deltagere i juniortalent forløbet for 8. klasseselever (i samarbejdet med 

Statsgymnasiet) 

Med afsæt i skolens APV-undersøgelse laves intern opfølgning 

Forældretilfredshedsundersøgelsen er kommet – kommer på næste møde 

Kvalitetsrapporten er afleveret, og der er opfølgningssamtale på den 10/4. Skolebestyrelsen 

må være repræsenteret med 2 personer. 

Der arbejdes på en ny bygning på Marken – skolen har fået hånd på en del af en brugt 

vuggestue. 

FU høringen – høringssvaret bliver udarbejdet med afsæt de mail der rundsendes. 

322.Post til formanden (5 min) 

Der er indkommet mail om brug af støttetimer. Skolelederen redegjorde kort for 

prioriteringerne. Det generelle tages op på kommende møde. 

323.Eventuelt 

Skolebestyrelsen bliver mødt af spørgsmål om evt. klassesammenlægninger. Der er ikke truffet nogen 

beslutning om sammenlægninger pt. Skolen vil følge de prioriteringer der tidligere er udstukket af 

skolebestyrelsen. Hvis der sker sammenlægninger – enten af størrelsesmæssige eller pædagogiske 

grunde forsøges det gennemført i perioden mellem påskeferien og sommerferien. 

 

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


