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DAGSORDEN 

 

 

Dato 27. april 2019 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 21. maj 2019 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet 

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 

Berit Juul Hansen 

Deltagere Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper Hassing, Marie Ørnberg, Morten 

Hvenegaard, Thomas D. Marcher, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Afbud Teddy Lykke Bisgaard, Anette Weiss , Freja Pouia , Tara 

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 MH
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b
 Flere punkter udsættes til næste møde pga sygdom 

B  Godkendelse af referat 

 

M
H
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b
 Bilag til underskrift udleveres ved mødet 

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 
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o
   



 

Side 2/5 

D Høringssvar: Ændring af lov om 

folkeskolen 

 2
0
 

 Baggrund: 

Skoleudvalget har besluttet at sende ændring af lov om 

folkeskolen i høring. Se bilag. 

 

Opgave: 

- udarbejde høringssvar 

Der bliver udarbejdet et høringssvar og vedlagt som et separat 

bilag. 

 

Høringssvar udarbejdet og sendt. 

 

E Skoleårets planlægning – udsat til 

næste møde 

- timetal 2019/20 

- valgfag 

- omlægning af uuv til to-

voksentimer 

- konfirmandundervisning 
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I 

3
0
 

o
/d

 

Baggrund: 

Skoleårets planlægning er i gang og udmøntning af ændring af lov 

om folkeskolen skal implementeres. Ændringerne behandles på 

Pædagogisk Råd tirsdag eftermiddag, og vurderinger fra 

Pædagogisk Råd udleveres på mødet. 

 

Opgave: 

- drøfte timetal 2019/20. Bilag er vedlagt 

- godkende valgfag 

- drøfte ansøgning om konvertering UUV til to-voksen-

lektioner 

- drøfte konfirmandundervisning 

 

F Mobilpolitik – evaluering og 

revision – udsat til næste møde 

- arbejdsgruppe 

N
I 

1
0
 

0
 Baggrund: 

På mellemtrinnet har der været en periode med mobilfri skoledag. 

Dette forløb evalueres i juni måned. Der ønskes nedsat en 

arbejdsgruppe med bred repræsentation: forældrerepræsentanter, 

ledelse, pæd. personale og elever.  

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde forslag til mobilpolitik 

med inddragelse af erfaringer med nuværende mobilpolitik og 

nyeste forskning. 

 

Opgave: 

- nedsættelse af arbejdsgruppe 
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G AULA – udsat til næste møde 

- status 

- revidering af skolehjemfolde-

ren 

- princip – kommunikation 

- nedsættelse af arbejdsgruppe 

N
I 

1
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 Baggrund:  

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre 

adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter 

folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunika-

tionskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og 

desuden i dagtilbud i 93 kommuner.  

Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019. 

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerpor-

talsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale 

platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i 

folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplat-

formen. 

Implementeringen i Middelfart Kommune er gået i gang.  

Opgave: 

- Nedsættelse af arbejdsgruppe:  

udarbejdelse af princip for skolehjemsamarbejde og revi-

sion af skolehjemsamarbejdsfolder 

 

H Høringssvar: Ferieplan skoleåret 

2021-22 – udsat til næste møde 

N
I 

1
0
 

u
 Baggrund: 

Skoleudvalget har besluttet at sende ferieplan for skoleåret 2021-

22 i høring. Se bilag 

 

Opgave: 

- udarbejde høringssvar 

-  

I Årsberetning – udsat til næste 

møde 

- form og indhold 

- aflæggelse – hvordan og 

hvornår? 

M
H

 

1
0
 

o
 Baggrund: 

I henhold til folkeskolelovens skal skolebestyrelsen hvert år 

aflægge årsberetning for skolens forældre. 

 

Se mere på linket: http://skole-

foraeldre.dk/artikel/%C3%A5rsberetning 

 

Opgave: 

- orientering om status 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/%C3%A5rsberetning
http://skole-foraeldre.dk/artikel/%C3%A5rsberetning
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J Karlsvognen  

- status 

- handleplan 

- nedsættelse af ansættelses-

udvalg 

N
I 

2
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o
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Baggrund: 

På baggrund af henvendelse fra forældre, Autismeforeningen og 

kommunalpolitiker har der været afholdt dialogmøde om 

Karlsvognen. Ved mødet deltog formand for skolebestyrelsen, 

chefer og ledere fra Skoleafdelingen og Familieafdelingen. Det er 

besluttet, at der skal ansættes en afdelingsleder pr. 1. august 

2019, hvorfor der skal nedsættes et ansættelsesudvalg. 

 

Opgave: 

- skoleleder orienterer om status og handleplan 

- nedsættelse af ansættelsesudvalg 

 

Det var et godt møde.  

Forældrene havde ordet den første time og derefter en pause.  

Efterfølgende blev forældrene præsenteret for et udkast til en 

handleplan, som blev drøftet med forældrene. 

 

Forældrene havde flg. bemærkninger: 

Medarbejderne har brug for flere kompetencer og mere viden 

omkring autisme. 

Ledelsen skal have fokus på at få uddannet personalet, så de har 

nok viden omkring de udfordringer børn og unge med autisme 

har. 

Kommunikationen skal blive bedre på Intra, mellem forældrene, i 

forhold til hvilke medier der benyttes og svartiden fra ledelsen. 

 

Der er et ønske om, at de tunge teoretiske fag lægges om 

formiddagen og de mere praktiske/kreative fag om eftermiddagen. 

 

Det er vigtigt med tillid mellem skole og hjem. 

Det bliver fremadrettet Marianne, der overbringer beslutninger fra 

familieafdelingen til forældrene, hvis de ikke kan få opfyldt et 

ønske om skoleskifte. 

  

Der bliver ansat en afdelingsleder på halv tid til Karlsvognen fra 1. 

august. 

 

Muligheden for at gå til afgangsprøve blev drøftet. Flere vil gerne 

have denne mulighed, hvorfor det er nødvendigt med faglærere. 

 

Med baggrund i elevfravær/skolevægring blev der spurgt til 

lovligheden af, at have færre timer gennem hele skoleåret. 

Dette er lovligt, når det er inden for specielområdet og der ligger 

en lægeerklæring.  

 

Tidsplan vedhæftes. 
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K Forældrehenvendelse – udsat til 

næste møde 

- er der kommet nye 

- opfølgning på tidligere 

M
H

 

1
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 Baggrund: 

Drøftelse af indkomne forældrehenvendelser og aftale om det 

videre forløb. Opfølgning på indkomne. 

 

 

Opgave: 

- orientering om nye 

- opfølgning på tidligere 

 

 

L Ansættelsesudvalg  

- Børnehaveklasseledere, 

pædagoger 

- Afdelingsleder 

   Der skal holdes samtaler over 2 aftener til  

-de 2 børnehaveklasseledere,  

-en pædagog til SFO  

-en tidsbegrænset stilling som pædagog i SFO.  

Her deltager Marie Ørnberg, Thomas Marcher, AD, BB og BK. 

 

Ansættelsesudvalget til afdelingslederstillingen i Karlsvognen: 

Morten Hvenegaard, Anne Ladefoged, AD og BB 

M Eventuelt 

- ekstraordinært møde som følge af 

varslet høring vedr. effektiviserin-

ger i periode 3.- 17. juni og god-

kendelser vedr. skoleåret 2019-20 
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o
  

 

 

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde: tirsdag d. 4. juni kl. 18. 


