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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.1/2019-20 

Mandag 2. september 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud: Ingen 

Referent: CS 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Ny medarbejderrepræsentant er Gitte Schmidt, som er 

med fra det nye skoleår. 

 

Kort præsentationsrunde 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til møderne. 

 

Husk udskrivning af dagsorden. Antal? 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

O (5 min) 

 

Gennemgået 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15 min.) 

Ledelsen: Der er blevet udarbejdet en 

arbejdstidsaftale mellem Aabenraa Kommune og 

Danmarks Lærerforening – Aabenraa Lærerkreds. 

Det betyder, at lærerne har fået mulighed for at 

forberede sig hjemme.  

Der er blevet ansat en ny lærer i udskolingen. 

Henover forsommeren og igen her efter 

sommerferien, har der været uro om natten i Løjt. 

De unge hænger ud, og det kræver, at forældrene er 

opmærksomme på, hvad der sker omkring deres 

børn i nattelivet. Skolen samarbejder med SSP, bl.a. 

John Hansen, omkring de unge i udskolingen. Der 

vil blive orienteret om dette på det kommende 

forældremøde i udskolingen.  

Intra vil forsat være den primære kommunikations 

platform, da AULA tidligst bliver implementeret 

efter efterårsferien. 

Der planlægges med en temauge i uge 5, det 

gennemgående tema bliver Genforeningen. Der skal 

laves en stor fælles musical på tværs af alle 

årgange. 

I indskolingen har det været en god start, selvom 

der er en ny struktur pga. de reducerede skoledage. 

Det kan mærkes at børnene kan komme lidt før 

hjem. Der er en god stemning blandt børn og 

voksne. 

I SFO’en er der blevet taget godt imod de nye børn, 

og der er fokus på den frie lege, og det at lege 

sammen. 

På mellemtrinnet har der er også været en god 

energi her i opstarten, hvor der har været mange 

ture ud af huset. 
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I udskolingen har der været en introtur og arbejdet 

med de nye praktisk/musiske valgfag er begyndt. 

Afdelingen er også kommet godt fra start. 

Eleverne: Det har været en god introtur. Det var 

hyggeligt, og der er blevet evalueret efter turen. Der 

ønskes et bål til næste år. 

 

 Lege(plads) 

Kr. 200.000,- er frigivet fra salget af Fritidshjemmet 

Regnbuen. Midlerne skal anvendes til lege(plads) for 

Løjt skoles elever. Vi er p.t i gang med at idéudvikle 

og inddrager elever og fagpersoner i processen. 

Ideerne spænder vidt, hvilket der orienteres om på 

mødet.  

Skolebestyrelsen bedes udtrykke holdning til om 

midlerne skal anvendes til fx én stor ting eller flere 

elementer. 

O (10 min) 

De idéer, som medarbejderne var kommet frem 

med under pædagogisk forum, blev kort 

gennemgået. Nogle af de elementer var ønsker om 

bordbænkesæt, naturlegeplads, gynger, 

fortælletrapper og amfiteater. Flere af 

medarbejdernes idéer bærer præg af et ønske om at 

kunne komme ud i undervisningen. 

Ud fra idéerne blev det drøftet, hvad 

skolebestyrelsen har af synspunkter i forhold til de 

kommende tiltag omkring udviklingen af 

legepladsen omkring skolen. 

Her blev der talt om, hvad formålet er med en 

kommende udvikling af skolens udeområder. 

Det blev nævnt, at der i planerne for Løjt har været 

en drøftelse vedr. et amfiteater. 

Der er nedsat et legepladsudvalg på skolen, som 

arbejder videre med idéerne til en konkret plan for 

det kommende arbejde med udviklingen af 

legepladsen. 

 

 IT og indkøb af udstyr 

Mandag tager skolens udvalg til Rødding skole. Der 

orienteres om hvor langt er vi nu i overvejelserne. 

O (15 min) 

 

Ledelsen og medarbejderrepræsentanter har været 

på besøg på Rødding Skole for at høre om deres it-

løsning.  

På Rødding Skole arbejdes der med Chromebooks, 

som er tilknyttet Google Education. 

I Aabenraa kommune skal der arbejdes med 

Windows 365, Aula og Meebook. Dette har 

betydning for valg af it-løsning på Løjt Kirkeby 

Skole. 

I det videre arbejde med en kommende it-løsning 

bliver der set på behovet i de enkelte afdelinger. 

Overvejelser vedr. supporten omkring en 

kommende it-løsning har også betydning. 

Kommunalt er der ansat medarbejdere til at kunne 

hjælpe med store dele af supporten. 

 

6. Opfølgning på drøftelsen vedr. mobiltelefoner 

Der er udarbejdet forslag til princip. Lærerne fra de 

tre afdelinger har set udkastet og har udtalt sig. Der 

orienteres om dette. Skolebestyrelsen har 

tilkendegivet, at de lytter til, at der er et ønske om 

differentiering af reglerne i de enkelte afdelinger. 

Herefter skal der tages beslutning om der skal 

udarbejdes princip/politik på området og til ordlyden. 

 

Bilag vedlagt 

D/B (45 min) 

 

Det udarbejdede princip vedr. mobiltelefoner blev 

drøftet. 

Medarbejderne har haft mulighed for at drøfte 

indlægget. I de enkelte afdelinger varierer det, hvad 

der fungerer bedst. Den fælles tilgang er, at 

mobilerne skal lægges væk og kun bruges i 

undervisningsmæssige sammenhænge. 

 

Det blev drøftet, hvad formålet med den mobilfrie 

skole er – at der skal fokus på deltagelse i 

fællesskabet.  

Princippet kan knyttes an til værdiregelsættet og 

antimobbestrategien.  
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Det skal aftales, hvornår princippet skal træde i 

kraft, og hvornår det skal revurderes. 

Forældrene skal være gode rollemodeller fx til 

morgensang, hvor mobilerne skal lægges væk. 

 

Princippet blev vedtaget i skolebestyrelsen. 

 

7. Høringssvar vedr. 

Buskørsel 

Tre bilag vedlagt 

 

Styrelsesvedtægter 

Fire bilag vedlagt 

D/B (20 min) 

 

Retningslinjerne for befordring blev gennemgået og 

drøftet. 

Merete udarbejder et positivt høringssvar. 

 

 

Styrelsesvedtægterne blev gennemgået og drøftet. 

De blev taget til efterretning. 

 Forskudt valg i skolebestyrelsen 

Jf. bilag til Styrelsesvedtægterne punkt 5.1 kan 

vedtægten læses. 

D(10 min) 

 

Kort orientering 

8. Punkter til næste møde? Drøftelse vedr. skolestrukturen i Aabenraa  

Årshjul 

Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

Forældremøder og fremmøde 

 

9. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste møde.  

10. Evt. 

Et kig på mødekalenderen vedr. ERFA-gruppemøder. 

Kan de ansvarlige for ERFA på de to datoer? 

 

Den vejledende ferieplan for 2020/2021 bliver fulgt 

på Løjt Kirkeby Skole. 

 

Ønske om en reminder ud på forældreintra vedr. 

parkerings- og standsningsregler, så alle følger de 

gældende regler, så der skabes den bedst mulige 

sikkerhed omkring skolen. 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Tirsdag 1.10 

ERFA-gruppe 30. oktober 

Onsdag 6.11 

Torsdag 5.12 

Mandag 13.1 

Tirsdag 4.2 

Onsdag 11.3 

ERFA-gruppe 25. marts 

Torsdag 16.4 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


