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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.10/2018-19  

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud:  

Referent: MDL 

 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til møderne. 

 

Husk udskrivning af dagsorden. 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

 

O (5 min) 

 

Godkendt 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15min.) 

Elever: Galla og film i overbygningen.  

Overbygningen: De nye 7. klasser er offentliggjort. 

Mellemtrinnet: Har været på tur ved Sandskær. Der 

er gennemført cyklistprøver. 

Indskolingen: Afholdt middelalderdage. Der har 

været forældremøde for de kommende 0. klasser. 

Eleverne har været på besøg i indskolingen og i 

SFO.  

 

Ledelsen: Der arbejdes med de nye skemaer. Blev 

medbragt i kopi.  

Pga. ændringerne i de ydre rammer med 

reduktionen af skoledagens længde har det 

indflydelse på skoledagens opbygning i 

indskolingen. Pædagogerne skal være mere med i 

SFO’en, hvilket betyder, at deres tid reduceres i 

undervisningsdelen.  

Der afholdes dimission tirsdag d. 25.6.  

På torsdag afholdes der ansættelsessamtaler vedr. 

stilingen i overbygningen. 

På SFO’ens område afholdes der fester, hvilket har 

betydning for det grønne område bag SFO’en, hvor 

der findes glasskår, øldåser m.m. Dette skal der 

bruges tid på at samle op, hvilket tager tid for 

pedellen og de pædagoger, som møder næste dag. 

Glasskår medfører risiko for, at der er børn, som får 

det i fødderne næste dag. 

Der appelleres til, at forældrene er omkring deres 

unge og følger op på, hvad der sker til disse fester. 
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Skolen er i kontakt med SSP og streetworkerne. 

Forældrene opfordres til, at der tages kontakt til 

politiet, hvis der er problemer. 

 

3. Dialogmøde med det politiske udvalg 

Evaluering af mødet med udvalgsformand og sidste 

nyt fra politisk side. 

O (15 min) 

Udvalget har besøgt Løjt Kirkeby Skole, hvor der 

blev talt om skolen og skolens struktur. Der blev 

talt om, hvilke styrker skolen har, og de 

udfordringer, som der arbejdes med. Pt. ønsker 

skolen flere midler til it. 

5. Planlægning af næste skoleår,  

Orientering om hvor langt vi er. 

O/D/B (20 min) 

 

Det nye skoleår planlægges vedr. skemaer, møder 

for det kommende skoleår og øvrige aktiviteter. 

 

For det nye skoleår gælder til, alle lærere har en 

individuel pulje på 200 timer, som kan bruges til 

forberedelse derhjemme. Dette er en aftale, som er 

indgået på kommunalt plan i samarbejde med den 

lokale kreds i Danmarks Lærerforening. 

 

Eleverne. Der er planlagt med et hjemmehold 

mindre. Der blev spurgt ind til, hvornår det 

offentliggøres. 

Dette sker fredag d.14.6.2019 

 

6. Opfølgning på drøftelsen vedr. mobiltelefoner 

Herunder beslutning om der skal udarbejdes 

princip/politik på området. 

D/B (45 min) 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at der udarbejdes et 

princip. 

Det ønskes, at det pædagogiske personale inddrages 

i udarbejdelsen af et forslag til et princip, som kan 

drøftes til et møde i skolebestyrelsen til efteråret. 

Skolebestyrelsen lytter til, at der er et ønske om 

differentiering af reglerne i de enkelte afdelinger. 

 

7. Evaluering af arbejdet i skolebestyrelsen 

Efter første arbejdsår er der så ting i arbejdsgangen 

eller andet vi skal kigge på . 

D (10 min) 

Det har været positivt med introkurset til 

skolebestyrelsesarbejdet, som kom via 

forvaltningen i begyndelsen af skoleåret.  

Der har været et højt fremmøde i skolebestyrelsen, 

det har været meget positivt. 

Skolebestyrelsen er velfungerende, der er nogle 

gode drøftelser af de emner, som er med på 

dagsordenen. Det er inspirerende, at arbejde med 

bestyrelsen. 

 

8. Punkter til næste møde? Drøftelse af forskudt valg i skolebestyrelsen 

Princip for en mobilpolitik 

Drøftelse vedr. skolestrukturen i Aabenraa 

(Høringssvar) 

Årshjul 

Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

IT og indkøb af udstyr 

 

9. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste møde. Ny medarbejderrepræsentant er Gitte Schmidt, som 

er med fra det nye skoleår. 

10.  Evt. 

 

IT: Løjt Skole modtager 400.000,- til indkøb af IT. 

Ledelsen er sammen med en medarbejdergruppe 
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ved at undersøge, hvordan disse midler bedst 

udnyttes. Bl.a. besøges Feldsted skole for at høre 

om deres erfaringer med tablets. Det undersøges 

også, hvilke gode erfaringer andre skole har. 

Noget af det, som er vigtigt at have med i 

overvejelserne er også driften og supporten af det 

indkøbte it-udstyr. 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Mandag 2.9 

Tirsdag 1.10 

ERFA-gruppe? 

Onsdag 6.11 

Torsdag 5.12 

Mandag 13.1 

Tirsdag 4.2 

ERFA-gruppe? 

Onsdag 11.3 

Torsdag 16.4 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 

 


