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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.2/2020-21 

Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 17.00 – kl. 20.00. 

Mødet holdes i SFO Regnbuen 

Mødeleder: Mette 

Afbud:  

Fraværende: 

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

2.  Pædagogisk tema: Fritidspædagogik generelt og 

omsat i SFO Regnbuen 

Lenette og Stinus holder oplæg og drøfter 

fritidspædagogik med bestyrelsen. 

D (60 min) 

 

Punktet bliver taget videre med til kommende 

bestyrelsesmøde 

3.  Hvad rører sig på skolen, herunder opstart af det 

nye skoleår 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (20 min.) 

Elever: Nye legeredskaber er blevet taget godt 

imod. Der har lige været emneuge, og mange har 

haft en god oplevelse. 7. årg. syntes det var lidt 

kedeligt. 

8. årg. forskellige værksteder, men det har været 

spændende. On-line streaming var lidt for 

langtrukkent.  

Ønske fra elevrådet om at få evalueret 

mobilpolitikken. Bestyrelen indstiller til, at punktet 

genoptages til kommende møde. 

5. årg. har fået nye PC´ere. Det har været 

godt at få PCére 

Skolens motionsdag gennemføres men i årgange. 

Mellemtrin har hjemmeholdsdage, og det fungerer 

godt. Også ros fra forældre om aktiviteterne.  

Overgangsproblematikker, fra indskoling til 

mellemtrin. 

Ledelse: 

Covid-19 udfordrer os alle og dermed skolens liv, 

men der køres videre i en version tilpasset 

omstændighederne.  

 

3 Hvad vil vi med Løjt Kirkeby skole? 

Fremlæggelse af Strategi for Aabenraa kommune, 

herunder segreringsprocent. Desuden det vedtagne 

ophør af startsstøtte og prøvebørnstildeling. 

Til drøftelse en fortsættelse af tankerne om hvordan 

vi sikre at skolen står rustet i forhold til de nye vilkår. 

Der er brug for en afklaring af om og hvordan skolens 

ledelse og pædagogiske medarbejdere skal arbejde 

videre med tankerne. 

 

(B) Fremlæggelse af tankerne omkring 

reorganisering af skolens opbygning og struktur.  

MG spøger bestyrelsen om en tilkendegivelse af det 

videre arbejde 

Hvornår kan bestyrelsen være med i det videre 

arbejde, sammen med det pædagogiske personale? 

I denne forbindelse kunne det være en mulighed at 

få drøftet værdiregelsættet.  

MG og MDL forbereder en procesplan til 

kommende bestyrelsesmøde november d. 4. 
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Link til beslutninger om strategi og 

startsstøtte/prøveondning 

 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-

dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-

uddannelsesudvalget/2020-09-15-1530-6688/ 

 

Link til BDO-rapport 

https://www.aabenraa.dk/media/4097719/160738-

20_v1_bdo-analyse-af-

specialundervisningsomraadet.pdf 

 

 

D( 60 min) 

 

4 Proces omkring vakant pædagogisk lederstilling 

Der skal ansættes ny pædagogisk leder til SFO og 

Indskoling. Der afholdes samtaler hhv. 16. og 26. 

november 2020. Forældre i ansættelsesudvalg skal 

vælges. 

O/B (10 min) 

 

Mette og Linda deltager i ansættelsesudvalget for 

den vakante stilling som pædagogisk 

afdelingsleder.  

5 Økonomi for 2020 

Økonomirapport er med til mødet. 

O/D (10 min) 

 

MG gennemgår budgettet. De for kommunen aftalte 

udlagte budgettal følges efter planen.  

6 Medlem af Skole og Forældre?  

Mette har fået henvendelse fra Skole og Forældre, 

hvor der nu er 86 % af folkeskolernes 

skolebestyrelser som er medlem.   

Et medlemskab koster hvert år: 3.436, 25 kr. i 

basiskontingent samt en kontingentdel på 8,80 kr. pr. 

elev.  

I vedlagte bilag fremgår Skole og Forældres vision, 

mission, mål. Det indstilles til skolebestyrelsen at 

beslutte om vi skal have dette medlemskab.  

B (10 min) 

 

Mette indstiller til bestyrelsen om et medlemskab. 

Bestyrelsen godkender og ordningen evalueres i 

efteråret 2021.  

9 Punkter til næste møde?  Drøftelse af skolestruktur (ledelse laver 

procesplan) SLETTES som punkt 

 Procesplan 

 Videre med SFO-drøftelse og grundlag 

 Mobilpolitikken evalueres 

 Årshjul 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

 

 

  Evt. 
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 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

4. november 

3. december 

4. januar  

2. februar 

3. marts  

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00.  

 


