
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:tirsdag d. 26. marts 2019 Tid (start/slut): 17.30-20.00  Referat 

 

 Deltagere: Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Steffen Gajhede Gram, Gitte Lauring, Joan Krogh, Peter Lund 

Nielsen, Thomas Møller Jensen, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Jens Emil Hansen, Stine Løvbo, Louis Tonsberg (elevrep), Aksel Rom 

(elevrep);Line Gry Bustamante Madsen 

 Afbud: John, Line Ordstyrer:Signe ____________________ Referent:PN LP minireferat: Signe, Heidi, Steffen, Michael, Jens Emil, Stine, 

Andreas 

 

Dagsordenspunkter 

NR. TID 

(min) 

PUNKTETS INDHOLD: REFERAT:  

(D= debat, O= orientering, B=beslutning) 

TOVHOLDER

E PÅ 

OPGAVEN: 

FORBEREDELSE  

TIL PUNKTET: 

 

1. 5 Opfølgning på referat fra 

sidste møde 

 

B 

Referatet var ikke blevet fremsendt, hvorfor det vil blive eftersendt og godkendt på kommende 

skolebestyrelsesmøde 

 

John Læse referat  

 2 2 Godkendelse af dagsorden B 

Godkendt 

John    

 10 Elevrådet har ordet O 

Elevrådet har været på en heldagstur til Fields. 

 

   

 10 Renovering af Strandskolen 

 

O+D 

Som følge af, at der er konstateret skimmelsvamp i gymnastiksalen, er der udarbejdet et revideret 

forslag for renovering af Strandskolen. 

Dette skal behandles d. 25.marts i Byrådet. I kan se punktet ved at følge nedenstående link. 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=122005&I

temId=122073. 

Beslutningen fra byrådsmødet blev, at Byrådet vil afholde et temamøde om Strandskolen med 

henblik på at kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvordan man får mest muligt ud af de 54 

mio. 

Skolebestyrelsen ønsker aktindsigt i sagen, da det fremgår af sagsfremlæggelsen, at der er 

konstateret skimmelsvamp bl.a. i Huset. Signe og John fremsender anmodningen til Teknik og Miljø 

samt byrådet, hvor sagen er blevet behandlet. 

Skolebestyrelsen anmoder desuden byrådet om at en repræsentant fra skolebestyrelsen får lov at 

være til stede på temamødet. 

LP   

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=122005&ItemId=122073
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=122005&ItemId=122073


 

 35 Justering af 

folkeskolereformen 

D+B 

Folketinget har vedtaget en justering af folkeskolereformen, som det fremgår af vedhæftede 

dokument. LP orienterer yderligere. 

Som følge af justeringen, vil der være beslutninger, som skolebestyrelsen i foråret 2019 skal træffe 

vedr.: 

1.afkortning af skoledagen 0.-3. klasse – placering 

2.evt. afkortning af skoledagen 4.-9.klasse 

3.valgfag 7. klasse 

4.valgfag 8.-9. klasse 

5. Afkortning af skoledagen på den årgang, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse 

 

Beslutning: 

Ad 1 Skolebestyrelsen bifalder, at afkortningen af skoledagen kan bidrage til mere 

sammenhængende tid i sfo til fordybelse. Til kommende møde vil skoleledelsen have udarbejdet 

forslag til placering af den øgede sfo-tid. 

Ad 2 Skolebestyrelsen ønsker fortsat en afkortning af skoledagen 4.-9. klasse med henblik på 

tolærerordning til styrkelse af faglighed og trivsel. 

Ad 3 Peter redegjorde for valgfag i udskolingen. Der skal fortsat udbydes to valgfag i 7.klasse. Et 

obligatorisk og et valgfrit – det valgfrie fag behøver eleverne ikke at vælge. 

Skolen påtænker at udbyde alle fire obligatoriske valgfag. 

Ad 4 I kommende skoleår fortsættes valgfagsordningen fra indeværende år.  

Ad 5 Skolebestyrelsen ønsker at skoledagen afkortes som følge af konfirmationsforberedelse. For de 

elever, som ikke skal gå til konfirmationsforberedelse, vil der blive udbudt undervisning, som 

eleverne selv skal være med til at sætte mål og indhold for. Det vil være frivilligt for de pågældende 

elever at tilmelde sig denne undervisning. 

Vedr. den understøttende undervisning ser skolebestyrelsen frem til, at der tilføres yderligere 

kvalitet i den understøttende undervisning som følge af kravet om højere faglighed, jf. justering af 

folkeskolereformen. 

LP   

 25 Timefordeling skoleåret 2019-

2020 

B 

Skolebestyrelsen skal vedtage timefordeling for skoleåret 2019 2020 

LP gennemgik mulighederne i timefordelingsplanen. 

Som følge af, at der fortsat ikke er klarhed over alle forhold i skolereformen, vil timefordelingen 

blive endelig vedtaget på kommende skolebestyrelsesmødemøde. 

Skolebestyrelsen vedtog, at vi fortsat har 60 timer n/t i 1. klasse, 60 timer engelsk i 2. klasse og 45 

timer i kri/geo/his/bio i 9. klasse. 

LP Bilag vedhæftet  

 20 Temamøde om skole-

/hjemssamarbejde 

D 

Den 30 april skal vi have et temamøde i skolebestyrelsen om skole-/hjemsamarbejde. Signe, John 

og Lone skal holde møde med en af CDSs konsulenter, som gerne vil lede os gennem mødet. 

   



  

 

 

 

 

Forslag til temaer vedr. skole-/hjemsamarbejde? 

 

Idder til temaer: 

Politik for lektier 

Politik for vikardækning 

Forventningsafstemning – hvad kan forældre forvente af skolen og lærerne/pædagogerne og hvad 

kan skolen forvente af forældrene 

Skole-/hjemsamtaler – formål, indhold, hyppighed 

Hvordan skaber vi en god kontakt via beskedsystemet og telefonisk? 

Hvordan er kommunikationsvejene, når der er noget, man undrer sig over 

Hvordan bruges de sociale medier i skole-/hjemsamarbejdet? 

Hvordan sikrer vi, at den vanskelige og nødvendige samtale altid bliver hensynsfuld og en god 

oplevelse for alle parter? 

 

 10 Årshjul for skolebestyrelsen D+B 

Fast punkt på dagsordenen. Revideres løbende 

John   

 5 Evt På kommende skolebestyrelsesmøde orienterer ledelsen om, hvordan vi arbejder med 

vikardækning. 

   

       

       

       

 10 Evt. og meddelelser Elevrådsformanden orienterede om, at han til næste år skal på efterskole og derfor ikke 

genopstiller. 

Inden næste skolebestyrelsesmøde vil der være inviteret til cafémøde for forældrene i brug af 

Meebook. 

   

FEED FORWARD,  Hvem gør hvad, deadlines m.m.:  

Læsebånd og morgensang – det skal på møde i løbet af året 

Forældrekursus om AULA efter sommerferien (Gitte) 

Meebook – forældreworkshop inden alt for længe 

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: 

emil@majaemil.dk 

Mobilfri skole 

 

mailto:emil@majaemil.dk


 

 

 

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 


