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Referat 

 

Skolebestyrelsesmøde nr.8/2018-19  

Torsdag 4. april 2019 kl. 16.30 – kl. 19.30. NB! Tidspunkt 

Mødeleder: Poul 

Afbud: Benjamin Thomsen, Kim Callesen samt repræsentanter fra elevråd  

Referent: Morten Dahlhus 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Godkendt 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til 

møderne. 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

 

 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15min.) 

Cathrina søger om fælles visitationsmidler, for at 

sikre en fortsat god drift. 

SFO glæder sig til det gode vejr, og skal ud og lufte 

mooncars. 

Inger, personalet er optaget af den fortsatte drift, 

samt forandringerne i skolereformen.  

Lene, indskolingen er optaget af forældremøder. 

Erfa-gruppens fokus omkring livsduelighed føres 

ud i livet til forældremøderne, hvor Cathrina har 

holdt oplæg på 2. årgang, og vil holde flere 

fortløbende.  

Inger fortæller om koncerter samt forfatterbesøg. 

MDL fortæller om Praktisk-faglig valgfag og 

Pratisk-faglig projekt for 9. årgang. 

Merete fortæller om projektugen for mellemtrin.  

 

3. Økonomi på Løjt skole 

Personalereduktioner sker både via allerede udpegede 

medarbejdere samt naturlig afgang. 

Der er møde onsdag med forvaltningschef og 

økonomikonsulent. 

O (15 min) 

Startende pkt. 1 

Merete orienterer omkring økonomien samt de 

personalereduktioner, der ligger i vente. Samtidig 

foretages besparelser i ekstraressourcer på 

årgangene. 

Den trængte økonomi findes blandt andet i 

inklusionstrækket, samt de faldende børnetal.  

Der drøftes hvorvidt bestyrelsen skal sende en 

skrivelse til det politiske udvalg for skoleområdet 

omkring eftergivelsen af gæld til skolen. 

Bestyrelsen glæder sig over, at øvrige skoler har 

fået eftergivet nogle af de gældsposter, som ligger 

ude på skolerne i Aabenraa kommune. 

Skrivelsen skal repræsentere skolen alene og tage 

udgangspunkt i en positiv tilgang om en god skole, 
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med god opbakning i baglandet, der lykkes med at 

løfte tilbuddet omkring elever med særlige 

udfordringer, men som pt. mangler midler til at få 

råd til IT-udstyr. 

Poul vil tage fat i Kirsten Nørgaard til fælles 

dialogmøde og invitere hende ud til et møde.   

 

4. Planlægning af næste skoleår,  

herunder 

 Justeringer i Folkeskolereformen 

 Opgave- og Fagfordelingsproces 

Se gerne selv på vedhæftede link: 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan

/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-

flere-midler-til-understoettende 

 

Der gives oplæg på fagfordeling og 

ressourcetildelingen. Sidstnævnte skal godkendes af 

bestyrelsen. 

O/D/B (60 min) 

 

Merete gennemgår opbygningen for planlægningen 

af kommende skoleår. 

Indskolingen skal beskære uv. tid med 2,25 timer jf. 

de nye reformtiltag. Hjemmeholdsundervisningen 

lægges om, så det bliver til en lektion om morgenen 

og en til sidst på dagen. Udfordring i, at busserne 

kører på andre tidspunkter, men løses til 

efterårsferien. Eleverne kan i praksis blive passet i 

SFOen indtil de kan komme med bussen. 

Der drøftes endvidere, om der kan periodelæses, 

sådan at nogle perioder bliver længere og andre 

kortere mhp, at have lige mange lektioner om dagen 

i perioderne. 

Mellemtrinnet: 3 lektioner til hjemmetid og 1 til 

årgangen. Hjemmeholdene har hidtil fulgtes ad men 

med forskellige lærere, og lavet som kursusforløb. 

Forslag om at arbejde mere aldersintegreret som 

kursusforløb i stedet for hjemmehold. 

Skolebestyrelsen debatterer hjemmeholdsmodellen 

på mellemtrinnet contra en eventuel kursusmodel. 

Der skal være tre 7. klasser, to 8. klasser og to 9. 

klasser. 

Valgfag: 7. årgang skal vælge de nye valgfag, 8. og 

9. kan vælge de nye valgfag. 8. og 9. vil også få de 

mere traditionelle valgfag tilbudt. 

 

5. Dialogmøde med det politiske udvalg 

Se dagsorden 

Noget der skal tages med til mødet? 

D (15 min) 

Lene Darling, Merete Gissel samt Poul deltager til 

dialogmøde. 

6.  Planlægning af ERFA-gruppe møde 12.3 

Hvad er temaet?  

O/D (15 min) 

EFRA-gruppemøde: Det gode forældresamarbejde 

– affødt af drøftelsen om robusthed og værdierne 

omkring livsduelighed og fællesskab. 

Godt møde.  

 

7. Punkter til næste møde? Årshjul 

Opfølgning på drøftelsen vedr. mobiltelefoner og 

beslutning om udarbejdelse af princip/politik på 

området. 

Ansvarsområder for skolebestyrelsen. 

 

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

9.  Evt. Ingen bemærkninger. 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Mandag 6.5 

Tirsdag 11.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 
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