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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.2/2019-20 

Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud: Mette, Inger, Gitte,  

Fraværende: Henrik 

Referent: CS 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til møderne. 

 

Husk udskrivning af dagsorden. Udskrev 3. 

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.) 

Indskolingen:  

Sundhed og kroppen er lige nu temaet på 

hjemmeholdene. 

Den nye struktur i indskolingen er evalueret, der 

sker flere skift, hvilket kan være svært for flere 

elever. Der arbejdes på at skabe den bedst mulige 

hverdag ud fra den nye hverdag. 

Mellemtrinnet: 

Eleverne på 6. årgang har været på lejrtur i Slesvig.  

Udskolingen:  

Der er arbejdes med 

uddannelsesparathedsvurdering på 8. årgang. 

Derudover arbejdes der med projektopgaver. 

Der har været besøg af Hoptrup Efterskole. 

Derudover har der været en LMS koncert, som har 

været rigtig god. 

Forældrene: 

ERFA-forældrene efterspørger mere information 

om, hvad der forventes af ERFA-forældrene, og 

hvad de skal eller kan orientere om. 

Dette tages op til det første ERFA-møde i efteråret. 

 

3. AULA 

Vi er orienteret om og i fuld gang med at gøre til at vi 

går over på platformen AULA. Vi orienterer og viser 

jer vej ind. 

O (10 min) 

AULA implementeres fra mandag i uge 43 i 

Aabenraa kommune. AULA kan tilgås via app og 

en hjemmeside – www.aula.dk. 

På Løjt Kirkeby Skole overgår kommunikationen 

fra Intra til AULA fra mandag i uge 44. 

Fra uge 44 vil der blive etableret forældrecaféer, 

hvor man kan komme på skolen og blive klædt på 

som forælder til at kunne tilgå AULA. 

I forhold til den daglige praksis, hvor Intra 

anvendes, kan der komme nogle udfordringer i 

overgangen til AULA. Dette bør alle være 

forstående og imødekommende over for. 
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4. Lege(plads) 

Så langt er vi nu. 

O (5 min) 

Kort orientering. 

Repræsentanter fra elevrådet har været samlet og 

drøftet tiltag vedr. den kommende legeplads.. 

Her blev der talt om oplæggene omkring den 

kommende udvikling af legeområderne på skolen. 

5. IT og indkøb af udstyr 

Så langt er vi nu. 

O (5 min) 

Det er kommet mere på plads, hvordan der 

investeres i it-udstyr. 

Det bliver 7. årgang, som vil være de første der 

købes ind til. 

Derefter går det nedad mod mellemtrinnet til 6. og 

5. årgang. 

Computerne vil cirkulere fra 7. årgang og ned til 4. 

årgang. 

Det vil forsat være muligt at låne PC’ for eleverne 

på 8. og 9. årgang. 

Der investeres yderligere i ipads, således at der er et 

samlet klassesæt. 

IT-lokalet bevares. 

6. Opfølgning på drøftelsen vedr. mobiltelefoner 

Kort opfølgning med rettelser. Princippet skal 

herefter godkendes 

 

Bilag vedlagt 

D/B (5 min) 

Indskolingen bemærker, at det kan være svært rent 

praktisk at få eleverne til at håndtere afleveringen af 

mobilerne.  

I indskolingen kan mobilerne derfor afleveres, når 

eleverne kommer på årgangen efter hjemmeholdet. 

Det vil også være efter timerne på årgangen, at 

mobilerne udleveres igen. 

 

Formuleringen – ”tilstræbes” – i forslaget til 

princippet for mobiltelefon blev drøftet. Ordet 

udelades efterfølgende. 

 

Princippet blev efterfølgende vedtaget.  

7. Planlægning af ERFA-gruppemøde 

 Mobiltelefonprincip 

 Forældremøder og fremmøde 

Andet? 

Hvem er mødeleder? 

D/B (15 min) 

Kommende emner vil være mobiltelefonprincip og 

forældremøder samt fremmøde. 

Derudover vil der blive talt om, hvad ERFA-

gruppen har som formål. 

Mødeleder vil være formanden for skolebestyrelsen 

Poul eller skolebestyrelsesmedlemmet Henrik. 

 

 

 Gennemgang af  

 Værdiregelsæt 

 Ordensregler  

 Anti-Mobbepolitik 

Bilag vedlagt  

D/B (60 min) 

Regelsættene blev drøftet og gennemgået. 

Efterfølgende blev de rettet til og opdateret. 

De til rettede regelsæt vil blive gennemgået til 

næste skolebestyrelsesmåde. 

Der blev kort talt om, at der også kan være et 

forebyggende arbejde omkring klasseaftaler. 

Endvidere blev det kort drøftet, hvordan regler og 

anvisninger kan håndhæves. 

8. Punkter til næste møde? Opfølgning på de gennemgåede regelsæt og 

principper 

Årshjul 

Ansvarsområder for skolebestyrelsen bl.a. ERFA-

gruppen 

Regler/værdier for digital adfærd her under GDPR  

(Regler i det offentlige rum kontra det 

institutionelle rum) 

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

10.  Evt. Budgetforliget blev kort nævnt. 
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 Mødet sluttede kl. 18.33 Næste møder:  

ERFA-gruppe mandag d. 28. oktober kl. 19-21 

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. 

 


