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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.6/2018-19  

Mandag 4. februar 2019 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud: Benjamin, Jan 

Referent: Morten 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

 

Punkterne 3 og 4 byttes af hensyn til 

elevrådsrepræsentant. 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Skolen er præget af almindelig drift i øjeblikket. 

 

En professionel teatertrup har været på besøg, 

hvilket har været en god oplevelse 

 

Der har været afholdt et storteammøde i 

indskolingen om leg, hvilket havde været godt. 

 

Der har været afholdt infomøde om de nye 0. - 

klasser for kommende forældre. 

 

Der har været afholdt skolevalg for 8. årg. En 

spændende dag med debat og efterfølgende 

afstemning. 

 

4. Mobilpolitik 

Fortsat drøftelse fra sidste møde. 

Med udgangspunkt i skolens målsætninger og værdier 

kobles de nuværende handlinger omkring forskellige 

former for devices sammen. 

Se bilag 

D (30 min) 

Oplæg omkring mobilpolitik på de tre forskellige 

trin (MG), jf. bilag Livsduelighed og fællesskab. 

 

Herefter var der en drøftelse af, hvad elevrådet 

havde gjort sig af tanker. Elevrådet bakkede den 

nuværende linje op, med understregning af, at 

mobilerne ikke fyldte for meget i deres skoledag. 

Ligeledes var mobilen god at have i forbindelse 

med betaling i boden. 

 

Efterfølgende blev mobilens indflydelse diskuteret 

både i undervisning samt i sociale sammenhænge 

på skolen. 

Der blev henvist til kommunens 

digitaliseringsstrategi i denne forbindelse, som 

skolen er forpligtet på at overholde.  

Slutteligt blev spørgsmålet ”hvad gør mobilen ved 

stressniveauet for elever”? drøftet. 
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Drøftelsen fortsætter, og der ønskes at blive klogere 

fra erfaringer på andre skoler samt forskningen. 

Anette Prehn og Imran Rashid blev nævnt i denne 

forbindelse 

 

3. Justeringer i Folkeskolen 

 

På nuværende tidspunkt har vi ikke det fulde overblik 

over, hvilken betydning har det for Løjt skole. Dette 

også set i lyset af den økonomiske ramme. Altså 

bliver der rullet midler tilbage og rullet midler frem. 

Dette er ikke meldt ud endnu. 

 

Vi vil på mødet drøfte de forhold, vi kender nu, og 

hvilke tanker vi gør os om det.  

Se gerne selv på vedhæftede link: 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/201

9/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-

faglighed-flere-midler-til-understoettende 

 

O/D (20 min) 

 

Justeringer i folkeskolen 

MG orienterer om den nye lovmæssige justering for 

Folkeskolen, gældende fra august 2019. Den vil 

blive fulgt det næste stykke tid. 

5. Opbakning til forældremøder 

Det generelle fremmøde på forældremøderne ønskes 

øget. 

Hvad er Skolebestyrelsens forventninger og skal der 

gøres en særlig indsats? 

 

Skolebestyrelsen vil arbejde videre med en politik 

på området for at få flere til at bakke op omkring 

samarbejdet til forældremøderne. 

6. Varigheden af skolebestyrelsesmøderne samt 

mængden af indhold på møderne ønskes drøftet til et 

kommende møde. 

 

Mødernes længde bibeholdes. 

Skolebestyrelsesmødet d.4/4 er varslet forlænget. 

Der indkaldes fra 16:30-19:30  

7. Punkter til næste møde? Årshjul 

 

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

Henvendelse til bestyrelsesmedlem i forhold til 

aktiviteter i SFO´en.  

 

9.  Evt. 

 

 

Der har været mistanke om snifning af lightergas. 

Det er vigtigt at rette henvendelse 

dagligvarebutikkerne i Løjt, hvis der er mistanke 

om snifning af lightergas. 

Forespørgsel om Rynkebyløb, og der er ingen 

interesse. 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Onsdag 6.3 

Tirsdag 12.3 - ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 4.4 kl. 16.30-19.30 

Mandag 6.5 

Tirsdag 11.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 
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