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Referat 

 

 

Dato 27. april 2019 Møde Skolebestyrelsesmøde  

Mødedato 29. april  2019 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerumme t 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper 

Hassing, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

Tara Pouia, Mille Olesen 

Skoleledelse: 

Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen, Teddy Lykke Bisgaard 

Refe-

rent 

Teddy Lykke Bisgaard 

Deltagere  

Afbud Anna 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 
a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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A Godkendelse af dagsorden 
  

M
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5 b Dagsordenen er godkendt. 

B  Godkendelse af referat 
 

M
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5 b Referatet er godkendt. 



 

Side 2/3 

C Orientering  
1. Nyt fra eleverne 
2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 
a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 
3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  
4. Nyt fra ledelsen 
5. Hvad sker der på skolen? 
6. Vikarsituationen 

 15 

o 1. Intet nyt. 
2. Intet nyt. 
2A. Intet nyt. 
3. Vi står ved foden af vores fagfordeling, og det interesserer 
naturligvis de ansatte. Der er travlt med at gøre klar til forårskon-
certen. 
4. På onsdag er der pædagogisk dag på skolen, hvor Mariannes 
ledelsesgrundlag læses højt. Vi skal også arbejde med ”kan og 
skal”- opgaver og vi skal lege og grine sammen. Torsdag og 
fredag i sidste uge deltog ledelsen på et skoleledelsesseminar på 
Brogården. 
Der har været afholdt gode ansættelsessamtaler i forbindelse med 
den ledige specialpædagogstilling i Karlsvognen. Marianne med 
en afgørelse om hvem som får stillingen snart. 
  
5. Måske sælges der snus på skolen, det er noget vi arbejder med 
og undersøger nærmere. Der er forårskoncert i morgen, det 
glæder vi os rigtig meget til. 9 klasse eleverne har i dag fået 
besked om, hvad de skal op i af fag til afgangsprøverne. Vi har 
haft besøg af Sydslesvigs forening som har været her og holde 
foredrag for eleverne.  
4 årgang har forskellige udfordringer. Derfor er der lavet et tilbud 
frem til sommerferien, som to elever benytter sig af. Målet er at 
eleverne, men også klasserne kommer i bedre trivsel. Forældrene 
har taget godt imod dette initiativ.  
Vi har bestilt chromebooks, så der kommer et klassesæt mere i 
indskolingen. Det vil også være mulig at arbejde 1-1 på 4, 5, 6 og 
7 årgang. 
6. Vi har sagt farvel til Claus og Amalie, mens Daniel, Kasper og 
Marius er ude at rejse.  

D Skoleårets planlægning 
- timetal 2019/20 
- valgfag 
- forældremøder  
- omlægning til to-lærertimer 
- tilbagemelding vedr. valgfag 

 

N
I 

15 

o/d 

Lovgrundlaget vedr. justering i folkeskolereformen er ikke 
vedtaget i Folketinget endnu, hvilket er specielt. Forslag til timetal 
for skoleåret 2019/20 er udarbejdet med afsæt i PRs ønske om 55 
minutters lektioner, ringetider er uændret. 
Ved afkortning af skoledagen på mellemtrinnet kan det ende med, 
at kor og skoleband lægges uden for skoletiden. 
Det indskærpes, at de elever som ikke deltager på konfirmandun-
dervisning fremover skal tilbydes undervisning. 
Vi har mulighed for at afkorte skoledagen, så vi kommer ned på 
1110 lektioner i stedet for de 1200 lektioner i indskolingen. Da har 
elever i 0-3 klasse fri hver dag kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00 som 
nu. Vi drøftede forslaget, bestyrelsen er positiv. 
 
Skolebestyrelsen er umiddelbart også positivt stemt for afkortning 
af skoledagen på mellemtrinnet og udskolingen, men vil afvente 
endeligt forslag. 
 

E Ansættelsesudvalg 
- to ledige børnehavelederstil-

linger 
- et barselsvikariat i SFO 
- en ledig pædagogstilling i 

SFO 

N
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10 

b Berit, Marianne, Thomas, Birte, Marie og Anne deltager i 
ansættelsesudvalget. 
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F AULA 
- status 

T
B
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o/b 

Den lokale opsætning af AULA på skolerne er færdig. Den 7. maj 
skal skolens superbrugere holde kursus for personalet om brug af 
AULA. 

G Budget 2019 
- opfølgning 
- kommunikation 
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o/d 

Marianne orienterede om budgettet.  
 

H Årsberetning 
- form og indhold 
- aflæggelse – hvordan og 

hvornår? 

M
H

 

15 

d/b 

Årsberetningen er en beretning om, hvad der er sket på skolen set 
fra bestyrelsens perspektiv. 
Morten begynder på et oplæg, som der kan arbejdes videre med 
på næste bestyrelsesmøde. Årsberetningen fremlægges på 
forældremøderne i september.  

I Fælles arrangement for skolebesty-
relser i Middelfart Kommune 

 10 

o Skolebestyrelser i Middelfart Kommune afholder fælles arrange-
ment med tidligere formand for Skole og Forældre og nuværende. 
formand for Børnerådet Mette With Hagensen den 24. september 
kl. 17.00-19.00. Bestyrelsen synes det er en god ide. 

J Karlsvognen 
- besøg 
- status 
- handleplan 

N
I 

25 

o Skolebestyrelsen fik en rundvisning i Karlsvognen og Marianne 
orienterede bestyrelsens medlemmer om tilbuddet og projektet 
med udvikling af læringsmiljøet. Karlsvognen er nu delt op i tre 
forskellige grupper. 
Marianne gennemgik kort henvendelsen fra Autismeforeningen. 

K Forældrehenvendelse 
- er der kommet nye 
- opfølgning på tidligere 

M
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o Marianne orienterede kort om en anmodning om aktindsigt. 

L Eventuelt 
 

 10 

o Infomøde 28/5 for de kommende 0-klasser. Jakob fra bestyrelsen 
kommer og informerer om bestyrelsens arbejde. 

 


