
 

 Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 4. marts 2019 

kl. 17- 19.00 i personalerummet v. kontoret 

 

Ordstyrer: Kim 

Øvrige deltagere: Catja, Peter,Louise, Kamilla, Morten, Birgit, Jette, Jeanette, Jeppe, Bastian, Emil, Peder 

Afbud: Catja, Peter, Birgit, Kamilla,  

Referat: PP                                

Tekst Tid   

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

2. Justering af folkeskoleloven – hvad bliver 

nyt? 

3. Konvertering af understøttende 

undervisning i kommende skoleår.  

 

 

4. Valgfag – ny bekendtgørelse om 

praksisfaglighed.  

 

 

5. Princip for undervisningens organisering 

                        Se evt. link for inspiration 

                         

 

 

6. Orientering om arbejdet med inkluderende 

læringsfællesskaber 

 

7. Ferieplanlægningen næste skoleår 

 

 

 

 

 

 

8. Økonomi 

 

 

 

9. Elevrådet orienterer 

 

10. Meddelelser: 

 Formanden. 

 Ledelsen:  

 Medarbejderrep. 

 Andre 

 

 

 

 

17.00 – 17.05 

17.05 – 17.15 

 

17..15 – 17.25 

 

 

 

17.25 – 17.35 

 

 

 

17.35 – 18.15 

 

 

 

18.15 – 18.20 

 

18.20– 18.30 

 

 

 

 

18.30 – 18.35 

 

 

 

18.35 – 18.40 
 

 

18.40 – 18.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendt 

2. EK orienterede om de vedtagne ændringer. 

3. Jf. vedtagne ændringer i Folkeskoleloven, ønsker vi at 

konvertere understøttende undervisning i 4. – 9. kl til 

andre aktiviteter. Endvidere søges om konvertering jf. § 

16b til de to ældste specialklasser. PP præsenterede 

oplæg. Bestyrelsen tilslutter sig. 

 

4. PP gennemgik den nye bekendtgørelse vedr. 

praksisfagligheden i Folkeskolen og de konsekvenser det 

har for valgfag. 

 

5. Bestyrelsen tog hul på gennemgangen af principper for 

undervisningens organisering på basis af foreningen Skole 

og Forældres eksempel på dette. Arbejdet fortsættes ved 

næste møde.   

 

6. EK orienterede.  

 

7. Vi fastholder indtil videre den oprindelige placering af 

ferien. Såfremt den centrale ferieplanlægning for lærerne 

medfører at vi kun har 3 indledende forberedelsesdage 

tilslutter bestyrelsen sig, at skolens ledelse i samråd med 

MED kan planlægge anderledes. Dette skal besluttes 

snarest og meddeles forældrekredsen.  

 

8. Regnskab 2018 er afslutet med et lille overskud. 

Budget for 2019 afventer fortsat tilpasning i nyt 

økonomisysem, ligesom vi afventer visitation ifht 

specialklasseelever i kommende skoleår. Mulig besparelse 

på 0,7% varslet for 2019. 

9. Elevådet arbejder med planlægning af elevfest. Der har 

været kursus for hele elevrådet, om måder at arbejde på. 

10. Kim: Henvendelse fra skolebestyrelsesmedlem på 

Eggeslevmagle vedr. oprettelse af et forum for alle 

skolebestyrelser i Slagelse. 

EK: Skolepatruljen kåret som regionens bedste.               

Vi er kommet på FB. 

JR: Diskofest var stor succes. 

 

 

 



11. Punkter til kommende møder: 

 

 

 

12. Evt. 

 

13. Orientering  uden elevrådsrepræsentanter.  

 

18.45 – 18.50 

 

 

 

18.50 – 18.55  

 

18.55 – 19.00 

11. Fortsat drøftelse af undervisningens organisering. Alle 

skal gøre sig overvejelser ifht punktet ”Elevernes 

hjemmeaktiviteter”. Se link:  http://skole-

foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-undervisningens-

organisering  

12. Intet 

 

13. Intet 

Mødet slut: kl. 19 

 

Kommende møder:  2019:  10/4, 23/5, 18/6. Dimission: 26/6 17-18.30   

 

Med venlig hilsen Kim Klingenberg og Emil Krapper 
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