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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.5/2018-19  

Mødet sluttes med nytårstaffel 

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud: Annette kommer ca. kl. 18.00 

Referent: Cathrina 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Velkommen til de nye afdelingsledere Cathrina 

Sørensen og Morten Dahlhus Larsen. 

Skolebestyrelsen og de nye afdelingsledere 

præsenterede sig for hinanden. 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

Intet at tilføje. 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Ledelsen: December har været en rigtig god og 

spændende måned med mange gode morgensange. 

Der er blevet arbejdet aktivt med fællesskaberne på 

tværs af de store og små elever. Der har været en 

god forældreopbakning.  

I begyndelsen af det nye år vil der være fokus på 

opstarten af  de to nye afdelingsledere. 

De nye afdelingsledere ser frem til at blive en del af 

Løjt Kirkeby Skole. 

 

Eleverne: 9. årgang skal snart have terminsprøver. 8. 

årgang skal på brobygning. Eleverne synes også, at 

morgensang i december har været en god oplevelse. 

 

Forældre: Morgensang i december er en god ting. 

Der er blevet talt om aktiviteterne og indslagene fra 

de enkelte morgensange derhjemme, hvilket har 

været positivt. 

 

Formanden: Medbragte et skriv, hvor Jyske 

Vestkysten på tværs af skolebestyrelserne i 

Aabenraa gerne vil være med til at sætte fokus på de 

pressede folkeskoler. Dette skriv blev drøftet på 

mødet. 

 

Indskolingen: Der efterspørges emner til de 

kommende forældremøder. Er der emner eller 

temaer, som kunne være vigtige at få drøftet? 

Forældre må gerne melde tilbage til 
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skolebestyrelsens, hvis der er emner, som ønskes 

drøftet.  

Det generelle fremmøde på forældremøderne ønskes 

øget. 

Dette kunne være et punkt på et kommende møde 

skolebestyrelsen. 

 

3. Rammen for næste skoleår 

Drøftelse af  

 den forkortede skoledag 

 det pædagogiske grundlag, herunder 

kontaktlærerfunktion 

 ressourcer 

O/D (60 min) 

Kortere skoledage: 

Der er forkortede skoledage på mellemtrinnet, det 

drejer sig om 5 dage frem til kl. 14.15, og i 

udskolingen er det en dag om ugen til kl. 14.15. 

Det er blevet præciseret fra kommunal side, at 

kortere skoledag skal søges til en enkelt klasse – og 

ikke til en hel årgang.  

Dette betyder, at der fremadrettet søges afdelingsvis. 

 

Kontaktlærerordning: 

Der er blevet ændret i kontaktlærerordningen i 

indskolingen og på mellemtrinnet. Ændringerne er 

blevet foretaget således, at kontaktlærerne nu har et 

bedre kendskab til eleverne. 

Dette har ført til positive tilbagemeldinger fra flere 

forældre og ansatte.  

 

Ressourcer: 

Der er færre midler på skolen, økonomien bliver 

strammere. Årsagen skyldes bl.a. faldende i elevtal. 

 

5. Principper for brugen af den nye aktivitetsbane. 

Udspil til principper for brugen af aktivitetsbanen. 

D/B (15 min) 

Eleverne er involveret i processen med at udarbejde 

retningslinjer. 

Eleverne: Der tænkes i et slogan til banen, som fx 

opfordrer til sikker adfærd på banen. Det ønskes, at 

banen inddrages i undervisningen. 

 

Der er pt. ikke udformet principper for brugen af 

banen. Banen bruges endnu ikke i undervisningen. 

 

7. Mobilpolitik 

 Hvordan ser det ud på Løjt skole? 

 Er der brug for at Skolebestyrelsen laver 

princip for brugen af mobil og andre 

devices? 

D (30 min) 

Der er regler for brugen af mobiler i udskolingen og 

på mellemtrinnet. De nuværende regler blev vendt. 

Det blev drøftet, hvad der taler for og imod brugen 

af mobiler i skoletiden – samt anvendelsen af 

mobiler i undervisningen. 

Der blev også talt om brugen af andre devices fx 

smart-ure, tablets og bærbare computere. 

Drøftelsen førte til en samtale om brugen af digitale 

medier og digital dannelse. 

 

Drøftelsen af dette punkt fortsætter i en videre 

proces. Punktet tages op igen til det næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

Nedenstående links henviser til forskning på 

området: www.folkeskolen.dk 

Der indsættes links her i forhold diverse artikler jf. 

forskning på området. 
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8. Punkter til næste møde? Årshjul 

Forældremøde – opbakning til møderne 

Digitale medier og digital dannelse 

 

9. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste 

møde. 

Henvendelse til bestyrelsesmedlem i forhold til 

aktiviteter i SFO´en.  

 

Dette er drøftet med SFO, og der arbejdes med 

området. 

10.  Evt. 

 

 

Varigheden af skolebestyrelsesmøderne samt 

mængden af indhold på møderne ønskes drøftet til et 

kommende møde. 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

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. 

 


