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Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.9/2019-20 

Mandag 11. april 2020 kl. 17.00 – kl. 18.00. 

Mødeleder: Merete/Morten 

Afbud:  

Fraværende: Henrik, Mette, Poul og elevråd 

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Undervisningen er meget umiddelbar og det bliver 

til forskellige ture ud af huset. Eleverne på 1. årg. 

lærer meget omkring egne grænser, da de bevæger 

sig meget rundt på turene.  

Undervisningen giver en anden form for læring, og 

man kommer tættere på sine elever. De er mere 

rolige og harmoniske. 

Forældrekommentar: Børnene er meget glade for at 

være i skole, det giver meget for børnene 

derhjemme. Der er en anden ro i skolen, og det gør 

børnene glade.  

2 Genåbning af skolen fase 2 

18. maj 2020 genåbner skolerne for 6.- 9. årgang. Så 

meget ved vi nu og hvordan påtænker vi at løse 

opgaven. 

Herunder udmelding om aflysning af 9. årgangs sidste 

skoledag, en evt. afholdelse af dimission mv. 

O/D (30 min) 

Skolen genåbnes fra d. 18. maj. Der skal være en 

meter som mellemrum, hvilket har været meldt ud i 

medierne. 

Udskolingen har været indkaldt til møde i dag. 

Proces for genåbning er fortsat i gang. Princip om 

at lave så få ændringer som muligt.  

Alle skal gå i skole fra kl.  8-13.00 (0.-9.) 

Så længe, der ikke er et større træk i SFO´en 

fastholdes normeringen for indskolingen fra 

pædagogsiden.  

9. årgang. Afslutning 

Det var en ærgerlig timing på udmeldingen fra 

forvaltningen omkring den samlede sidste skoledag. 

Derfor tænkes der videre i, hvordan den sidste 

skoledag kan laves. Forældrene kunne involveres i, 

hvordan man kan arrangere på denne. Ligeledes 

tænkes der i, hvordan man kan lave en anerledes 

dimission end dem, der tidligere har været 

arrangeret.  

Ift. skoleåbning, vil forældre gerne hjælpe med at 

arrangere rammerne for de sidste årgange, som er 

på vej tilbage. Ønske om at involvere 

lokalbefolkningen.  

 

3 Økonomi for 2020 

Økonomirapport udsendes mandag før mødet. 

O/D (5 min) 

Første regnskabskvartal er vel overstået. Budgettet 

følges meget præcist, men skolen har haft et større 

træk grundet udbetaling af ekstra feriemidler 

Noter omkring en personale på barsel samt 

personalerokeringer. Det har givet plads til 

fastansættelse af Philip Tietje i en 80% stilling. 
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4 Planlægning af næste skoleår 

Så langt er vi nu. 

Herunder en drøftelse af udbuddet af valgfagspakke. 

O/D (10 min) 

Forberedelserne til kommende skema er startet i 

dag, og forventes at blive lagt i slutningen af denne 

uge i Kolding 

Valgfagspakken ser ud som den gør, da der er 

hensyn der skal tages omkring økonomi.  

PF valgfagene spærrer for at bredere tænkning ind i 

valgfagene. Næste år behøves det måske ikke at 

fortsætte med to valgfagsblokke for kommende 9. 

årg.  

Årgange skal ses som årgange i indskolingen mere 

end klasser. 

5 Farvel og tak til afgående formand Poul Søndersø  

 Høringsvar til Strategi for folkeskoleområdet i 

Aabenraa Kommune 2021-2025 

Kommentar omkring strategien, pkt. 4 er der tænkt 

på mental sundhed også? Vigtigt punkt at inddrage 

også.  

Pkt. 6. Verdensmålene er ikke målbare, men et 

tankesæt, som der ikke skal måles på.  

Bestyrelsen skal måske sætte spørgsmål. ved nogle 

at punkterne. Hvordan kan dét gøres? Det gælder 

både 4,5,6. Sundhed, digitalisering og verdensmål. 

 

6 Punkter til næste møde? Konstituering af bestyrelsen 

Årshjul 

 

7  Evt. 

 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 

 

 


