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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.2/2018-19 

Mandag 17. september 2018 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud: Annette, Kim 

Referent: Heidi 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Referatet godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

Punktet økonomi rykkes hen som det sidste punkt 

2.  Opfølgning på bestyrelseskursus 1. del 

Hvad tog vi med derfra? 

Forud for 2. del – er der noget vi skal drøfte? 

D (10 min) 

Gennemgående udbytterigt og god introduktion til 

skolebestyrelsesarbejdet. 

Evt. elevernes rolle i bestyrelsesarbejdet som et tema 

i fælleselevrådet? 

3.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Løjtstrup og kulturnatten veloverstået. God 

opbakning. 

 

4. Økonomi 

Økonomiopfølgning – bilag på mødet. 

O/D (10 min) 

Økonomi gennemgået 

5. Sund Skole 

Trivselsundersøgelse – opfølgning fra sidste møde. 

O/D (15 min) 

Nu spørgeskema i anonymiseret form og kun 

spørgeramme omkring SundSkole2020 

6. Bestyrelsens Forretningsorden 

Forretningsordenen er senest revideret og godkendt 

i 2017. Det medsendte udgave har fortsat et par 

opmærksomhedsfelter. Hele bilaget gennemgås og 

drøftes. 

Bilag vedhæftet 

 

O/D (30 min) 

 

Forretningsorden gennemgået og tilrettet. 

Forretningsorden tages med på næste møde 

7. Tema: Folkeskolen anno 2018 fra ledelses- og 

medarbejderperspektiv 

”Folkeskolen er langt bedre end sit ry” 

Nedslag: Folkeskolereformen 2014 og Løjt skole 

efter reformen, herunder SFO-delen. 

Fremadrettede nedslag: ? 

O/D (30 min) 

 

Drøftelse af folkeskolen Anno 2018 – herunder 

drøftelse af tildelingsmodeller 
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 Punkter til næste møde? Godkendelse af forretningsorden 

Årshjul 

Mobilpolitik initieret af bestyrelsen? 

Lærernes arbejdstid 

 

8. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste 

møde. 

 

 

  Evt. 

 

 

 

   

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Tirsdag 2.10. 17.30-21.00 i Byrådssalen, Aabenraa 

Onsdag 10.10 – ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 25.10 

Onsdag 28.11 

Tirsdag 8.1.19 

Mandag 4.2 

Onsdag 6.3 

Tirsdag 12.3 - ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 4.4 

Mandag 6.5 

Tirsdag 11.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


