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Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.4/2019-20 

Mandag 13. januar 2020 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud:  

Fraværende:  

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. Udskrev 3. 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

O (5 min) 

 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15 min.) 

Fantastiske morgensamlinger i december måned. 

Skolen øver sig på sange til kommende emneuger. 

Der er kommet nye elever til 4. årgang. 

Terminsprøve i uge 4. 

 

3. Økonomi for 2019 og 2020 

Løjt skole er gået ind i år tre og skal have afviklet den 

resterende gæld i 2020. Det betyder at 

 der ikke ansættes ny afdelingsleder på 

nuværende tidspunkt 

 der skal personalereduceres med yderligere 

en medarbejder 

 der reduceres i driften fx omkring lejrskole 

og uddannelse/kursus 

Bilag på mødet 

O/D 30 min 

MG orienterer om den ændrede økonomiske 

situation. 

Med baggrund i den nuværende økonomiske 

situation indkaldes der til ekstraordinært nyt 

bestyrelsesmøde d. 23. januar klokken 17.00. 

4 Begyndende planlægning af næste skoleår 

Skolebestyrelsen skal godkende skolens timetal og 

fagplan. Vi er påbegyndt planlægningen næste 

skoleår og skal have implementeret ændringerne som 

kommer i forbindelse skolereformen. 

Vi kan se, at hvis vi skal følge vejledende timetal, 

presser det vores understøttende undervisning og 

dermed hele vores hjemmeholdsorganisering. 

Vi har på mødet brug for en tilkendegivelse af om der 

skal arbejdes videre med at komme med bud på, 

hvordan vi kan implementere faglige elementer i 

hjemmehold/understøttende undervisning, for så på 

februar mødet at komme med en plan for fagtimetal 

for det kommende skoleår. 

Oplæg og bilag på mødet. 

O/D 30 min 

 

 

Nu startes år to på den nye skolereform. MG 

orienterer 

Skolen har brug for en tilkendegivelse fra 

bestyrelsen om at se på det vejledende timetal. 

Ønsker bestyrelsen fortsat at fortsætte med 

hjemmeholdsundervisningen, set ud fra en kontekst 

omkring skolereformens 2. fase? 

Bestyrelsen viser stor opbakning til 

hjemmeholdstænkningen, og ønsker at prioritere det 

højt.  

 



17.01/Skolebestyrelsen/2019-20/13.01.20 

 

6. Planlægning af ERFA-gruppemøde 

Næste ERFA-gruppermøde 25. marts 2020 

Tema? 

Hvem har ansvaret for hvad? 

D/B (30 min) 

Grundet særlige emner til næste Erfa-gruppemøde, 

udskydes dette til et andet tidspunkt. 

7. IT & digitalisering og dannelse  

 Regler/værdier for digital adfærd her under 

GDPR   

 Regler i det offentlige rum kontra det 

institutionelle rum 

En begyndende drøftelse af denne side af IT-

virkeligheden. 

O/D (20 min) 

En opgave der skal løftes fælles mellem skole og 

hjem. 

Skolen skal tage sig af den undervisningsmæssige 

del. 

Ung til ung digitale ambassadører muligt oplæg til 

Erfa-mødet. Punktet drøftes videre på næste møde 

11. Punkter til næste møde? Årshjul 

 

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

  Evt. 

 

 

 

 Mødet sluttede kl. Næste møder:  

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. 

 


