
Referat af skolebestyrelsesmøde d. 13. juni – 2022. 

  

Kl. 17:00- 19:15 

  

  

Husk at der er formøde for de forældrevalgte. 

 

Kl. 16:00-17:00  

 

Der er spisning på dagens møde.  

  

Deltagere:  Knud, Claus, Mette, Katrine, Lea, Hanne Pia, Karin, Heidi, Pia, Fie, 

Signe, Karsten, Charlotte og Lars. 

  

Afbud:  Mads, Lisbeth 

  

Ikke til stede:   

  

  

   

   

   

Emne (og 

ansvarlig)  

   

   

Indstilling  

   

Tid  

   

Beslutning – hvem gør hvad  

   

   

1  

   

   

Valg af ordstyrer  

   

Beslutning  

   

17:00- 

17:05  

   

   

 Mette 

   

2  

   

Godkendelse af 

referat fra sidste 

gang, samt 

dagens 

dagsorden  

   

   

Beslutning  

   

17:00- 

17:05  

   

 Referat godkendt 

   

3  

   

Elevrådet  

   

Orientering   

   

17:05- 

17:15  

   

  

Sidste skoledag var vellykket. Der 

havde forud for dagen været en god 

dialog mellem lærere og elever om 

knallertkørsel og aktiviteterne på 

dagen. 

 



  

  

4  

   

  

Meddelelser:  

   

    

 

   

  

Orientering  

   

  

17:15-  

17:35  

   

  

Skolens leder:  

 

Fagfordeling: 

Vi er nu 99% færdige, og der arbejdes på 

skemaer. Der er, fra ledelsen, sendt 

besked til klasser, hvor der er ny dansk- 

eller matematiklærer. 

-Skemalægningen er besværliggjort af, at 

kortere skoledage medfører ekstra 

buskørsel. SFO-kørslen kl. 15.40 kører 

ikke kun med SFO-børn men også med 

børn, der har været til fodboldtræning, 

samt børn der har været i juniorklub.  

 

Møder kommende skoleår (interne): 

Ledelsen samt fire lærere har netop 

afsluttet et modul i teamledelse. 

Den nye viden medfører større fokus på 

mødeindhold/facilitering og struktur. 

Der er i planlægningen for næste skoleår 

afsat mere tid til møder.  

 

Opdatering vedr. vores budgetønsker 

samt vores ”høringssvar”.  

-Deadline for høringsvaret er først i 

efteråret. 

Der er indsendt et budgetønske med 

ønske om nye møbler til kantinen 

 

Status ansættelser. 

Status pr. 13. juni. Der søges en ny lærer 

og en ny afdelingsleder.  

Der er ansættelsessamtaler man. d. 20. 

juni. For begge stillinger.  

 

Lokalaftale. 

Der arbejdes på en lokalaftale, og KSO 

knytter et par ord dertil. 

-Karsten er i dialog om lokalaftale med 

Øhavets Lærerkreds.  



 Det er lykkedes at nedbringe lærernes 

lektionstal og undervisningstid, samt at 

hæve forberedelsesfaktoren. 

 

Dimission. 

-Er der indslag/taler fra SB?  

-SB er velkommen til at deltage i 

dimissionen. Det er ons. d. 22. juni kl. 

19.00. Knud modtager forslag til 

indslag/taler fra SB senest tirs. d. 14. 

juni. 

-Fremover meldes ovenstående tidligere 

ud. Det bør endvidere indgå som 

opmærksomhedspunkt i SB`s årshjul. 

 

Formanden: 

 -Knud trækker sig fra SB, da han også er 

valgt ind i kommunalbestyrelsen. 

-Det er ønske om en oversigt over 

elevtallene for de enkelte klasser. Denne 

oversigt skal understøtte vurderingen af 

den seneste trivselsmåling, med særligt 

henblik på støjgener i klasserne. 

-Tak til viceskolelederen for lang og tro 

tjeneste. 

-Teaterforestillingen i 8.B blev rost. Kan 

det evt. bruges som grundlag til at 

genoptage og forbedre revyen på 

afgangselevernes sidste skoledag? 

 Der vil kontinuerligt være en dialog 

mellem lærere og elever ang. indholdet af 

sidste skoledag. 

 

 

SFO:  

-Den nye SFO forventes færdig d. 1. feb. 

-SFOéns personale ansættes fra og med 

det nye skoleår i stillinger a 30 timer pr. 

uge. 

-Solvejg Gregersen går på efterløn efter 

sommerferien. 

- Der er sommerfest på torsdag d. 16. 

juni i begge SFO`er 

 



-SFO´en skal på besøg i juniorklubben. 

-Der har været besøg fra Kernehuset og 

Mopælappen. 

 

MED:  

-Ingen meddelelser. 

 

 

 

 

5. 

 

Temaer til 

årshjul. Fortsat 

fra forrige møde. 

 

 

Drøftelse 

 

17:35- 

18:10 

 

Skolebestyrelsen drøftede udkast til 

årshjul.  

-Formanden roste udkastet til årshjulet. 

-Der er ønske om et møde mellem SB og 

skolens personale, samt et møde mellem 

SB og klassernes kontaktforældre. Datoer 

skal fastsættes snarest. Så det kommer 

med i kalenderen. 

-Skal første møde i 2022/23 fremrykkes 

af hensyn til SB´s deltagelse i 

forældremøderne? Kan evt. rykkes til tirs. 

d. 16. august.  

-Oversigt m. datoer for forældremøder i 

skoleårets start skal være færdig efter 

uge 31. 

 

 

6. 

 

Skolebestyrelsens 

besøg i 

klasserne. 

 

Drøftelse 

 

18:10-

18:30 

 

Indledende planlægning af 

skolebestyrelsens besøg i klasserne i 

august/september.  

-Punktet blev drøftet under pkt. 5. 

 

7. 

 

Åbent hus for 

forældre 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

18:30-

18:45 

 

-Katrine fremlage forslag om et ”åbent 

hus-arrangement” med særligt fokus på 

faglokalerne og de aktiviteter, der foregår 

der 

 Der var enighed om at overveje at 

kombinere et ”åbent hus-arrangement” 

med en kommende featureuge, evt. 

”Grolleby”. 

 



 

8.  

 

Mødedatoer 

næste skoleår.  

 

Beslutning 

 

18:45-

18:55 

 

Gennemgang og beslutning.  

Datoerne på årshjulet blev vedtaget, dog 

med den ændring, at første møde flyttes 

fra tirs. d. 23. august til tirs. d. 16. 

august. 

 

 

9. 

 

Eventuelt 

 

 

 

18:55-

19:00 

 

Tak for i år 

og en særlig tak 

til dem der går. Lars, Claus og Signe. 

 

 

 

 

 


