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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr. 7 /2020-21 

Onsdag 3. marts 2021 kl. 17.00-20.00 

Mødet er afholdt via Teams. 

Mødeleder: Mette 

Afbud: Anette Trip.  

Fraværende: Kim Callesen 

Referent: MDL 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

2.  Hvad rører sig på skolen 

Herunder status fra skolen i forhold til Covid-9, 

Hjemmeundervisning og Fysisk Skole 

 

Desuden øvrige meddelelser fra eleverne, 

medarbejderne, ledelsen, forældrene og formand  
O (20 min.) 

MG: Skolen har været udfordret på smitteudbrud i 

lokal børnehave, og det havde effekt på antal elever, 

vi havde i uge 8. I alt havde vi 15% fravær de første 

dage i uge 8. 

Meldinger fra klasserne er, at eleverne trives ved at 

være tilbage på skolen, og nyder både de sociale 

som faglige aktiviteter.  

MDL: Nødundervisningen er fortsat en udfordring, 

men skolens liv fortsætter ved siden af. Snart 

afholdes der terminsprøver, og de indledende 

manøvrer er startet if til den mundtlige 

prøveforberedelse.  

AL: SFO personalet arbejder hårdt på at skabe de 

bedste rammer, og børnene er meget ude om 

eftermiddagen. 

IO: Uge 8 var en forskrækkelse, men alle arbejdede 

professionelt ind i opgaven for at sikre tryghed og 

trivsel for eleverne. Arbejdstempoet med den megen 

undervisning påvirker og tærer på personalet, og der 

håbes på en snarlig yderligere genåbning mod mere 

normalitet. 

Elevråd: Tiden derhjemme er hård, men lærerne gør 

rigtigt meget for at få eleverne til at trives. 

Ligeledes har der været coronavenlige 

arrangementer eleverne imellem, hvilket har haft 

betydning for samværet. 

3.  Løjt Kulturnat 

Er datosat til 11. september 2021. Der er indkaldt til 

virtuelt møde 8. marts 2021 med det formål at få 

afklaret om Løjt Kulturnat 

 

 gennemføres d. 11. september 2021 

 udskydes til foråret 2022 

 udskydes til september 2022. 

 

Skolen har tre gange i ugen op til Kulturnatten haft 

Løjt Mini-samfund.  

Løjt Kirkeby skole vil deltage i Kulturnatten uanset 

hvornår den ligger, men af hensyn til planlægningen 

hvis temaet igen skal være minisamfund vil en 

placering i foråret 2022 være mest optimal. 

 

Bestyrelsen indstiller til, at Løjtstrup flyttes til 

foråret 2022. Skulle der afholdes Kulturnat, som 

resultat af mødet d. 8. marts, så vil skolen byde ind 

med en anden aktivitet i de dage arrangementet 

foregår.  
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Merete deltager i mødet 8.3 og ønsker bestyrelens 

udtalelser og en anbefaling til placering af Løjt 

Kulturnat. 

4.  Budget 2021 

1. Budget for 2021 er under udarbejdelse og 

skal godkendes af bestyrelsen. 

2. Budgetopfølgning ultimo februar 2021. 

Der sendes bilag før mødet. 

O/D (20 min) 
 

MG gennemgik budgettet og bestyrelsen godkendte 

det videre arbejde med budgetforslaget.  

5.  Fordelingsmodel - økonomi 

Der er udarbejdet høringsmateriale vedr. ny 

fordelingsmodel for økonomien til skolerne i 

Aabenraa kommune. 

Der er vedhæftet materiale  

1. Fordelingsmodel – beskrivelse 

2. Fordelingsmodel – regneark konsekvenser 

for skolerne 

3. Forbrugsudgifter – regneark regulering 

4. PP- oplæg 

O/D/B (45 min) 

 

MG gennemgik høringsmaterialet for bestyrelsen 

med efterfølgende drøftelse.  

MG og Mette arbejder videre med at lave et 

høringssvar, som udsendes til bestyrelsen til 

kvalificering før indsendelse.  

6.  Strategi for 2020-21 

Aabenraa kommune og Løjt skoles 

Bilag vedlagt 

O/D (20  min) 

MG gennemgik de 6 punkter i strategiplanen. Det 

blev aftalt, at punkterne tages op løbende som 

temaer på bestyrelsesmøderne. 

7 A20 Lokalaftale  

Nationalt er der nu kommet overenskomst på 

læreromådet. Lokalt er der mellem Aabenraa 

kommune og Lærerkredsen indgået en lokalaftale. 

Den får betydning for lærernes opgaveløsning og 

tilstedeværelsestid. 

Inger og Merete orienterer. 

O (15 min) 

Inger orienterede om den nye arbejdstidsaftale, som 

lærerne er glade for. Det afgørende i den nye aftale 

er, at fokus flyttes fra fokus på tilstedeværelsestid til 

fokus på løsning af opgaver. 

8 Organisering Løjt skole. 
Set i lyset af Covid19, forsamlingsrestriktioner og 

dermed muligheden for at påbegynde en 

udviklingsproces foreslås startskuddet udskudt til 

august 2021 

B (5 min) 

MG gennemgik tankerne bag ved udskydelsen af 

startstidspunktet. 

Bestyrelsen godkender en udskydelse af 

starttidspunktet for de indledende drøftelser af 

mulig organisationsændring af Løjt Skole. 

9 Afkortning af skoledagen  

I lighed med de tidligere år ønsker skolen at fortsætte 

med den nedsatte skoledag for mellemtrin med tre 

lektioner om ugen og for udskolingen med én ugentlig 

lektion. 

Der vil på baggrund af bestyrelsens beslutning blive 

udarbejdet ansøgningsskrivelse. 

B (10 min) 

 

Bestyrelsen bakker op omkring ansøgningen af den 

afkortede skoledag. 

Merete laver det administrative oplæg. 

10 Punkter til næste møde?  Fritidspædagogik/didaktik 

 Mobilpolitikken evalueres  

 Årshjul Udgår 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

Udgår 
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 Næste års planlægning med godkendelse af 

timeplan for fagene. 

 Drøftelse af antallet af klasser 

 Økonomiopfølgning 

 Opfølgning af afkortning af skoledag 

 Tilbagemelding vedr. Kulturnat 

 

  Evt. 

 

 

Mette gjorde opmærksom på, at nogle af punkterne 

til næste møde, som ovenfor anført måske ville 

blive skiftet ud.  

 

 Mødet sluttede kl. 19:47 Næste møder: 

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17-19.   

 


