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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 11. december 2019 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann 

Fraværende: Dennis, Mads og Susanne 

 
Selve mødet er berammet til at vare 1,5 time – herefter spiser vi sammen. 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 

Referat: 

Pernille orienterede om udfordringer i kantinen med at finde en seniorjobber til at tage over for den 
medarbejder, der har sidste arbejdsdag torsdag. Vi har søgt i et halvt år efter enten en 
seniorjobber eller en løntilskudsmedarbejder, men det er ikke lykkedes. Det betyder, at kantinen er 
udfordret bemandingsmæssigt, og vi er derfor nødt til at skære ned i udbuddet af varer. 
Til gengæld vil kantinen ved omlægning af noget arbejdstid holde åbent i pausen 14.05 til 14.20. 
Pernille melder ud til forældrene, og vi arbejder med, at det ikke bliver en dårlig historie. 
 
Elevrådet har næste møde i begyndelsen af januar.  

 
2. Timefordelingsplan (ca. 30 min.) 

Som følge af den seneste regulering af folkeskolereformen er der sket en række ændringer i 
forhold til fagtimerne. 
Skolebestyrelsen drøfter ændringerne og de følger de får for skolens planlægning og elevernes 
skoledag. 
 
Bilag: Timefordelingsplan 2020-21 
  
Referat: 

Skolebestyrelsen drøftede de ændringer der sker som følge af ændringerne i folkeskolereformen. 
Der er følgende indstillinger fra skolebestyrelsen: 
 

• Fagliglæsning/lektiemodulet fastholdes. 

• Svømning på 5. årgang fastholdes og eleverne får dermed en time ekstra om ugen. 

• De obligatoriske valgfag på 7.-8. årgang lægges som fire ugentlige lektioner på 8. årgang. 

• Skoledagens længde fastholde uændret i udskolingen. 
 

3. Afgangseksamen 2019 (ca. 30 min.) 

Pernille gennemgår resultaterne for 9. og 10. årgang. 

Bestyrelsen drøfter resultaterne og vurderer, om de give anledning til fremtidige tiltag. 
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Bilag: Afgangskarakterer 2019 
 
Referat: 

Skolebestyrelsen drøftede resultatet af afgangsprøverne i skoleåret 2018/19. 

Generelt er det et pænt resultat, der dog kan pege på, at vi skal have et fortsat fokus på matematik 
og naturfag. 

Der er enighed om, at det er vigtigt at såvel elever som forældre er velorienterede omkring form og 
indhold af prøverne. Det er godt, at terminsprøverne giver mulighed for at afprøve alle de skriftlige 
prøver. 

Skolen har hyret ungdomsskolen til at lave nogle forløb i de fire 9.klasser omkring det at gå til 
eksamen, og hvordan man kan udstråle selvtillid og tro på sig selv. 

 

4. Økonomi (ca. 10 min) 

Budgetopfølgning pr. 30/11 2019. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/11 2019 – skole og sfo.  
 
Referat: 

Pernille gav en orientering og en vurdering af det endelige resultat for 2019.  
Selvom skolen i år kommer ud med et underskud, er resultatet tilfredsstillende. Der har i år været 
en række udfrakommende forhold, der har gjort det særdeles vanskeligt at nå i nul. 
   

5. Kommende aktiviteter   

 
29/1 2020 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 

 
 


