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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.9/2018-19  

Mandag 6. maj 2019 kl. 16.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Poul 

Afbud:  

Referent: CS 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

Dagsordner skal gerne ligge i papirform til møderne. 

 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

O (5 min) 

Gennemgået 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (15min.) 

Elevråd: Der er projektuge i overbygningen. Der er 

også forberedelse til eksamen på 9. årgang. 

Indskolingen: Der arbejdes med middelalderen som 

gennemgående tema. Flere forældre har givet 

udtryk for, at de er begejstrede for forløbet. Tirsdag 

d. 14. maj afholdes der skolekoncert. 

Mellemtrinnet: Elever fra 6. årgang har deltaget i 

Naturfagsmarathon. Det var en succes. 

Udskolingen: Der er fokus på 9. klassernes 

afgangseksamen. 

På 8. årgang er der indkaldt til forældremøde med 

afsæt i den forebyggende indsats omkring brugen af 

rushmidler. 

 

3. Dialogmøde med det politiske udvalg 

Tilbagemelding fra møde. 

O (5 min) 

Skolebestyrelsen havde et godt dialogmøde med 

udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget, 

Kirsten Nørgaard Christensen, og skolechef, Lars 

Borst Hansen. 

Skolens økonomi og ønsket om flere midler til bl.a. 

IT blev drøftet. 

 

4. Økonomi på Løjt skole 

Poul vil tage fat i Kirsten Nørgaard til fælles 

dialogmøde og invitere hende ud til et møde.  

Der drøftes hvorvidt bestyrelsen skal sende en 

skrivelse til det politiske udvalg for skoleområdet 

omkring eftergivelsen af gæld til skolen. 

Skrivelsen skal repræsentere skolen alene og tage 

udgangspunkt i en positiv tilgang om en god skole, 

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. 

 

O (20 min) 

 

Se pkt. 3. 
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5. Planlægning af næste skoleår,  

herunder 

 Justeringer i Folkeskolereformen 

 Opgave- og Fagfordelingsproces 

 

Orientering om hvor langt vi er. 

O/D/B (20 min) 

 

Der arbejdes med fagfordelingen for både 

pædagoger og lærere. 

De største ændringer sker i indskolingen, hvor 

skoledagen reduceres – og i overbygningen, hvor 

det praksisfaglige indføres. 

 

6. Opfølgning på drøftelsen vedr. mobiltelefoner og 

beslutning om udarbejdelse af princip/politik på 

området. 

D/B (45 min) 

 

Udsat til næste møde. 

7. Kalender for næste skoleår. 

Forslag til kalender under næste møder. 

B (5 min) 

 

Blev drøftet. 

8. Punkter til næste møde? Mobiltelefoner 

Årshjul 

Ansvarsområder for skolebestyrelsen. 

 

9. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste møde. Lene Darling Søberg udtræder fra skolebestyrelsen 

efter eget ønske. Lene vil gerne, at medarbejderne 

er repræsenteret fra flere afdelinger. Pt. er begge 

medarbejderrepræsentanter fra indskolingen. 

Der foretages et nyvalg på skolen. 

10.  Evt. 

 

 

 Mødet sluttede kl. 18.30 Næste møder:  

Tirsdag 11.6 

Mandag 2.9 

Tirsdag 1.10 

ERFA-gruppe? 

Onsdag 6.11 

Torsdag 5.12 

Mandag 13.1 

Tirsdag 4.2 

ERFA-gruppe? 

Onsdag 11.3 

Torsdag 16.4 

Mandag 11.5 

Tirsdag 9.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 

 


