
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:tirsdag d. 23. april 2019 Tid (start/slut): 17.30-20.00  Referat 

 

 Deltagere: Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Gitte Lauring, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Stine Løvbo, 

Louis Tonsberg (elevrep), Aksel Rom (elevrep) 

 Afbud:Peter, Thomas, Joan, Steffen, Jens Emil, Aksel, Line Ordstyrer:Signe/John Referent:LP 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. 10 Godkendelse af referat fra de 

to sidste 

skolebestyrelsesmøder 

 

B 

26/2-19:godkendt 

26/2-19: godkendt 

John Læse referater  

 2 5 Godkendelse af dagsorden B 

Godkendt 

 

John    

 10 Elevrådet har ordet O 

De har mest talt om bænke i skolegården.  

De har talt om, at elevrådsformanden skulle på efterskole. 

 

   

 15 Renovering af Strandskolen 

 

B 

Byrådet har besluttet at afholde et temamøde om renovering af Strandskolen mandag d. 29. april 

2019. De har inviteret to skolebestyrelsesrepræsentanter til at deltage i mødet. Der skal tages 

beslutning om, hvem der deltager. 

Beslutning: Formanden og næstformanden deltager i byrådsmødet. Ligeledes deltager skolelederen 

 

Skimmelsvamp: 

Signe har på vegne af skolebestyrelsen tidligere fremsendt skrivelse til byråd og CTM 

Centerchefen fra Teknik og Miljø har fremsendt svar til skolebestyrelsen vedr. skolebestyrelsens 

ønske om aktindsigt i sagen vedr. renovering/skimmelsvamp. Heraf fremgår det, at sagen tidligst 

kan behandles om 14 dage. Centerchefen ville kontakte Signe efter påske med henblik på evt. at 

indkredse ønsket omfanget af aktindsigten. 

Henvendelser fra bestyrelse, forældreforening og skoleleder har desuden resulteret i, at der nu 

foretages målinger for skimmelsvamp i Huset. Teknik og Miljø har meddelt, at skoleleder og 

LP   



skolebestyrelsen vil blive orienteret, når der foreligger svar på målingerne.  

(Målingerne er blevet foretaget d. 10. april) 

 

Borgmesteren har også fremsendt svar til skolebestyrelsen, da skolebestyrelsens brev også var 

sendt til byrådet. 

 

 

 5 Timefordeling skoleåret 2019-

2020 

B  

 Revideret timefordelingsplan fremsendes til beslutning: 

Vedtaget – herunder at skoledagen afkortes fra 4.-9.klasse med henblik på tolærerordning. 

 

 

 Læs bilag  

 60 Skoleåret 2019-2020 D+B 

Der fremsendes bilag, hvoraf det fremgår, hvilke forhold vedr. kommende skoleår, som 

skolebestyrelsen skal tage stilling til. 

 

0.-3. kl: Afkortning af skoledagen. Skolebestyrelsen anbefaler forslag to, som tilgodeser 

pædagogernes ønsker om to ugentlige dage, hvor eleverne får lidt længere sfo-tid. 

4.-9.kl: Godkendt 

 

Skoleårets opbygning: 

Skolelederen har foreslået, at der arbejdes med to  to skemaperioder på et år. 

vedtaget 

 

Skoledagens organisering: 

Skolelederen foreslår, at frokostpausen afkortes med 15. min og at formiddagspausen fastholdes på 

30 min. Punktet sendes til afstemning: 

Forslag to:6 stemmer for 

Forslag et. 1 stemme 

 

Temauger/-dage:  

Skolebestyrelsen understøtter temaugen: Vi skal finde et tema og hurtigst muligt melde ud til 

forældrene, så de kan melde sig som oplægsholdere m.v. 

Forældreforeningen vil gerne stå for pølseboden. 

Forældreforeningen vil igen stå for væske/frugtbod og sponsorløb i forbindelse med skolernes 

motionsdag: 

 

LejrskolerSkolerejser: 

Beslutning: lejrskole i 7.klasse udsases over de næste to år. 

I stedet indføres. 

LP Læs bilag  



  

 

 

 

Koloni i 3. klasse for børn, som går i sfo 

Hyttetur for 5. klasse 

Skolerejse og/eller ekskursioner for valgfagshold 

 

Et medlem spurgte, om elever, som ikke er indskrevet i sfo, kan deltage i kolonien. I 

udgangspunktet er svaret nej, men Lone undersøger sagen nærmere 

 

 5 Temamøde om skole-

/hjemsamarbejde 

0 

Signe og Lone har afholdt møde med Stine Jensen, som vil facilitere mødet. 

Se bilag for drejebog for mødet. 

 

Godkendt. 

 

 Læse bilag  

 15 Vikardækning O 

Skoleledelsen orienterer om, hvordan vi arbejder med vikardækning på skolen.  

Udskydes til næste møde. 

   

 10 Budgetopfølgning  D+B 

Fast punkt på dagsordenen. Revideres løbende 

John  

 På kommende skolebestyrelsesmøde orienterer ledelsen om, hvordan vi arbejder med vikardækning.   
 

O 

Vi har nu fået udmeldt skolens budget 2019 efter den nye budgettildelingsmodel. Lone orienterer. 

Skolens budget er nu i balance. 

   

 10 Evt. og meddelelser Meebook-kursus: der er 36 tilmeldte. Gitte lauring (lærer) vil stå for kurset. Efter kurset vil skolen 

vurdere, om der er basis for at afholde endnu et kursus. 

John: har modtaget mail om indkaldelse til møde vedr. kommunens nye styringskoncept og møde 

vedr. budgetanalyse/nedbringelse af skoledistrikter. John overvejer at melde sig til gruppen 

budgetanalyse/nedbringelse af skoledistrikter.  

 

Skolebestyrelsen vil gerne anerkende forældreforeningens arbejde. 

 

Iben Boykel indtræder i skolebestyrelsen som foreningsrepræsentant. 

   

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) 

 

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 

        

       

     

 


