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Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.6/2019-20 

Tirsdag 4. februar 2020 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud:  

Fraværende: Kim, Benjamin, Linda, Theis 

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.  Mulighed for forskudt valgperioder MG orienterer omkring mulighed for en forskudt 

valgperiode. Således kan der vælges nye 

repræsentanter allerede efter 2 år. 

3.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15 min.) 

Musicalen har været en stor succes. Mange roser 

mange steder fra.  

Der arbejdes med at få den nye ledelsesstruktur på 

plads. MUS samtalerne skydes i gang efter 

vinterferien. 

4. årg. Afholder skuespil 

De seneste PC´ere rulles snart ud på 5. årgang. 

Siden december er der kommet 10 nye elever. 

Projekt læseløft primært til mellemtrinnet. 

4 Økonomi for 2019 og 2020 

Gennemgang af januar 2020 og budget 2020 

Økonomirapport på mødet. 

O/D 30 min 

MG orienterer omkring økonomien. Forbruget for 

januar er på 8 %, hvilket ligger under forventningen 

for måneden. 

Der ønskes et sammenligningsgrundlag fra året 

inden. 

Der følges op månedligt både i bestyrelsen samt i 

forvaltningen ligeledes. 

5 Planlægning af næste skoleår 

Gennemgang af ændringer som følge af 

folkeskolereformen og forslag til ramme for 

indskolingen. 

Endvidere drøftelse af forslag til fag for mellemtrin 

og udskoling. 

Oplæg og bilag på mødet. 

O/D 30 min 

Universitetsskoler kursusaktiviteter startende fra 

august. Først sendes vejlederne, så dansk og 

matematik med fokus på IT-didaktik. 

 

MG gennemgår rammen for Indskolingen. 

Indskolingen kommer til at gå tilbage til hjemme – 

ude – hjemme-ordningen, og derfor slutter de på 

hjemmehold fra kl. 13.20-13.35. Dermed hen over 

en pause til sidst. 

Grundet skolereformen, så bliver skoledagen 

forkortet. Det betyder, at nogle af fagtimerne 



17.01/Skolebestyrelsen/2019-20/04.02.20 

 

 

omkonverteres til hjemmeholdstid.   

Der skal være håndværk og design i 3. klasse, 

hvilket presser timerammen. 

Udskoling: 2 idrætstimer og veksler den ene til 

hjemmehold, samt køres der videre med to 

valgfagsblokke. 

Mellemtrin: skal have en ekstra håndværk/design 

time. Der veksles med en enkelt natur/teknik time 

med en design time.  

3 idrætstimer veksles til 2 for at give plads til en 

billedkunsttime.  

Femte. årg. Der køres videre med håndværk/design, 

men ligeledes skal der være plads til madkundskab. 

Det er ikke obligatorisk. Madkundskab droppes for 

at give plads til en læsetime  

6. IT & digitalisering og dannelse  

Værdier for digital adfærd  

Punktet er en fortsat drøftelse fra sidste møde, hvor 

flg. er skrevet til referat: 

En opgave der skal løftes fælles mellem skole og 

hjem. 

Skolen skal tage sig den undervisningsmæssige del. 

Ung til ung digitale ambassadører muligt oplæg til 

erfa-mødet. 

O/D (20 min) 

 MG: Har skolebestyrelsen nogle klare statements 

omkring punktet? Hvordan kan vi udvikle punktet? 

Første step er reglen omkring mobiltelefoner i 

skoletiden. 

Næste step er at lægge op til diskussion i Erfa, hvad 

vil vi med skolen? 

 

Det foreslås, at ordet dannelse fjernes fra punktet, 

så det kommer til at hedde digitalisering og 

dannelse. 

7.  Arrangement for skolebestyrelser og 

byrådspolitikere på Løjt skole 20. februar ”Hvad vil 

vi med folkeskolen?” 

Hvem deltager? 

2 min 

Rasmus Meyer kommer og holder et foredrag om 

hvad vi vil med folkeskolen. 

Der findes en række podcasts, som Inger finder.  

Jan, kommer, Inger og Mette. Henrik, Poul. Det er 

fra klokken 19-21 

8. Formandsberetning 

Der skal afholdes beretning for Skolebestyrelsens 

arbejde. 

Hvem og hvordan? 

5 min 

Der foreslås et video-input ment som 

formandsberetning.  Formanden efterlyser input til 

beretningen.  

9. Punkter til næste møde? Årshjul,  

SFO tages op som et særskilt punkt. Bestyrelsen 

inviteres til at afholde sit møde i SFO 

Skole/samtaler skal det være den samme kadence? 

– Ønske fra indskolingslærerne. 

Beretningen gennemgås til næste møde 

Frivillighed ind i skole-delen. Hvorfor er vi 

stærkere end andre skoler.  

 

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

  Evt. 

 

 

 Mødet sluttede kl. Næste møder: 

Bestyrelsen inviteret til tema om ”Hvad vil vi med 

skolen?” torsdag 20.2. på Løjt skole 

Onsdag 11.3 



17.01/Skolebestyrelsen/2019-20/04.02.20 

 

 

ERFA-gruppe 25. marts ? 

Torsdag 16.4 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


