
17.01/Skolebestyrelsen/2019-20/16.04.20 

 

 

 
 

Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.8/2019-20 

Torsdag 16. april 2020 kl. 17.00 – kl. 18.00. 

Mødeleder: Merete/Morten 

Afbud:  

Fraværende: Henrik, Gitte og elevråd 

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Her primært Hjemmeskole og genåbning 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15 min.) 

Orientering omkring skoleluknings- og 

åbningsperioden. Generelt har der været flest 

positive henvendelser omkring perioden fra 

forældresiden. Bestyrelsesrepræsentanter 

understøtter oplevelsen. 

Ligeledes har der været brugt en del tid på at styre 

skolen fornuftigt igennem perioden med nye måder 

at tænke undervisning på, samt at finde alternative 

løsninger, da fysiske møder har været umulige. 

3 Økonomi for 2020 

Økonomirapport udsendt. 

O/D (10 min) 

Overordnet set holder budgettet. Vi kommer ud 

med et forventet overskud på omkring 700.000. 

Dog har man opmærksomhed på, at noget kan 

dukke op undervejs. Blandt andet er 

visitationsmidlerne fortsat ukendte. Når nye tal og 

fremskrivninger dukker op, vil bestyrelsen gerne 

orienteres 

4 Planlægning af næste skoleår 

Så langt er vi nu. 

Herunder fag og hjemmeholdsorganisering 

Afkortning af skoledagen påhviler nu 

Skolebestyrelserne. Vi skal derfor have lavet 

beslutning på den del i forhold til planlægningen. 

O/D (10 min) 

Fagfordelingen er undervejs. 

Vigtigst ift. bestyrelsen er afkortningen af 

skoledagen for indskolingen, da det er et 

beslutningsanliggende. 

Ingen i bestyrelsen havde nogen indvendinger på 

afkortelsen, og dermed gøres beslutningen klar til 

underskrift. 

5. Nationale test i foråret 2020 

Der er udsendt besked om hvordan vi forholder os til 

afvikling af nationale test i foråret 2020. 

O (5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

National trivselsmåling 

Skolen er trukket ud som nationale test skole. Det 

betyder, at skolen fortsat skal afvikle obligatoriske 

nationale test for 2. årgang i dansk i indeværende 

skoleår.  

Kriteriet for udtrækningen baserer sig på, at 

ministeriet ønsker et bredt repræsentativt udsnit af 

landets skoler.  

Skolen vil fortsat teste de øvrige klassetrin frivilligt. 

Skolen er ikke forpligtet på at give en 

forældrehenvendelse med mindre forældre specifikt 

ønsker det efter henvendelse.  

Skolen er i gang med at gennemføre den nationale 

trivselsmåling, og forventer at få samtlige klasser 

målt umiddelbart efter genåbningen d. 11. maj. 

Udskolingen mangler at blive målt. Foreløbig frist 

er d. 18. maj. 
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7. Formandsberetning 

Hvor langt er vi? 

O (5 min) 

Grundet corona-virus, mangler beretningen fortsat. 

I henhold til forretningsordenen skal beretningen 

være gennemført i skoleårets afslutning og dermed 

laves den klar til juni. 

I henhold til forretningsordnen 6A: 

6A 

Der aflægges årsberetning i august/september 

måned. Den optages på video og både denne 

og en skriftlig version lægges på skolens Intra 

og hjemmeside. 

 

Indspark til beretningen er fortsat velkomne. 

8. Forældremøder i foråret 

O (10 min) 

Samarbejdsmøder vil i foråret blive afhold på 

forskellige måder. Nogle skriver, og andre tilbyder 

et kort møde i skolegården. 

Merete kommunikerer ud på skrift, at skolens drift 

lige nu har den højeste prioritet. 

Der vil ikke blive afholdt forældremøder for 

indeværende.  

Samme gælder fortsat for dimission PT. Dog vil det 

blive markeret uanset hvad. 

9. Punkter til næste møde? Årshjul 

 

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

Skolebestyrelsen for Løjt Kirkeby Skole har 

fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af 

forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med 

begyndelse fra næstkommende valg i 2020. 

I skolebestyrelsen for Løjt Kirkeby Skole er der 7 

forældrerepræsentanter.  

Skolebestyrelsen ønsker forskudt valg, således at 

der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 4 

forældrerepræsentanter for en 4-årig periode. Der 

vil ved næstkommende valg til skolebestyrelsen 

skulle vælges 3 forældrerepræsentanter. 

Begrundelsen for ansøgningen er, at 

skolebestyrelsen ønsker at undgå en situation med 

en helt ny sammensat bestyrelse hvert fjerde år. 

Der afholdes møde i Børne- og 

Uddannelsesudvalget 10. marts 2020 og såfremt 

det godkendes skal der foretages valg for tre 

forældrebestyrelsesmedlemmer. 

Vi har orienteringsopgaven over for forældrene på 

Opstillingsparate: 

Mette med ønske om genopstilling 

Poul med ønsker ikke genopstilling og stiller 

dermed sit formandskandidatur til rådighed. 

Henrik ønsker at genopstille. 

Jan ønsker at stille op til skolebestyrelse, men at 

kandidaturet skal opstilles, så alle har mulighed for 

at byde ind på posten i forældrekredsen.  

 

Gitte og Inger er genvalgt til skolebestyrelsen som 

medarbejderrepræsentanter. 
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Løjt skole. 

O/D/B (10 min) 

  Evt. 

 

 

 Mødet sluttede kl. 18.05 Næste møder: 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 

 

 


