
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

Sag: 18-15045 
Dok: 82321-19 

Data om mødet: 

Dato: 14. maj 2019 
Tidspunkt: 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 1 på Fire9eren, Skolegade 11 
Mødeleder: Bent Gade Jensen 

Afbud:  
Mathilde Rose Bording 
Madicken Thit Eskildsen 

Mødedeltagere: 
 
Bent Gade Jensen 
Karina Guldager 
Poul Pedersen 
Geraldine van Dorp 
Martin Bjerre Ehmsen 
Maja Møller Stub 
Nina Jakobsen 
Kirsten Wichmann 
Lisbeth Lykke Christensen 
Mathilde Rose Bording (elevrådet) 
Madicken Thit Eskildsen (elevrådet) 
 
Lene Bech Jeppesen 
Trine Dalgas 

Dagsorden: Referat: 
 

1: Velkomst 
 
 

Velkomst ved formanden 

2: Godkendelse af dagsorden 
Punkter til lukket del af mødet? 
 

Godkendt 

3:  Godkendelse af referat 
 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

4: Orientering: 
a) Skolelederens orientering 
b) Formandens orientering 
c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrådet 
e) Andet 

 
 

a) Ny lovgivning om valgfag betyder at der 
skal tilbydes praktisk-musiske fag på 7. 
årgang som et 2-årigt valgfag, der slutter 
med prøve. Vi udbyder i den forbindelse 
2 fag i samarbejde med Trane Skole, 
Tistrup. 

b) Karina og Bent har deltaget i 
skolebestyrelsesforum Varde. Der blev 
aftalt fokuspunkter til mødet den 6. 
juni 2019,  hvor Udvalget for Børn og 
Læring deltager. 

c) Planlægning af næste skoleår. 
Arbejdstidsaftalen. 



d) Intet nyt p.t. 
5: Mødeplan og placering af åbent hus 

dage skoleåret 2019-20 
 

Mødeplan vedtaget. 
Åbent hus dage drøftet  tages op i igen på 
juni- eller august-mødet. 
 

6: Klasserådets roller  folder, møder, 
aktiviteter  herunder mødet i august 

Der laves en enkelt justering af folderen til 
klasserødderne: bilaget vedr. lokalebooking 
på skolen sættes ind.  
Mødet med kontaktforældre flyttes til 
torsdag d. 15. august 2019, hvor formanden 
vil aflægge beretning, og der vil være oplæg 
med Karin Torp. 
 

7: Justering af skolereformen i 2019-2020 
 
 

År 1 (fra august 2019): På indskolingen 
reduceres skoledagen med 3 lektioner og 
SFO åbner tidligere.  
På mellemtrinnet kører vores forsøgsordning 
videre i næste skoleår. Derudover ser det ud 
som om at vi fra skoleåret 2020-21 har en 
dag til kl. 15 og 4 dage til kl. 14. 
Der er mulighed for at bruge § 16 b, hvor 
ledelsen skal lave en pædagogisk forklaring 
på, hvordan vi vil udnytte de omlagte 
ressourcer, så de kommer klassen til gode. 
I overbygningen vil vi søge om § 16 b til at 
lave en mere praksisorienteret undervisning 
for et mindre hold. Fordybelse bliver ikke en 
hel dag, men over middag en dag om ugen 
næste skoleår. Overbygningseleverne vil gå i 
skole 3 dage om ugen til kl. 15 og 2 dage om 
ugen til kl. 14. 
Skolebestyrelsen synes, det er et 
spændende tiltag og bakker op om det. 
År 2 (fra august 2020): Der sker en justering 
af timetallene på enkelte fag og årgange. 
Bl.a. i forhold til idræt, håndværk & design 
m.v. 
 
Vi afventer den endelige bekendtgørelse og 
vejledning på området. 
 

8: Gymnastiksalen  status og det videre 
arbejde 
 

En væsentlig reduktion i tildeling af haltimer 
betyder, at gymnastiksalen skal bruges mest 
muligt i det kommende skoleår. 
 
Det er stadig ikke afklaret, hvad der skal ske 
med gymnastiksalen og problematikken 
bliver mere aktuel i forhold til ovenstående. 
 



9: Status på klasser og elevtal i skoleåret 
2019-202 
 

Elevtal: 503 + 6 nye på vej. 
Faldet i elevtal skyldes den lille årgang, der 
starter i 0. klasse i 2019. 

10: Forsøgsordning med elevplaner 
 
 

Undervisningsministeriet har godkendt 
ansøgningen. Elevplaner skal indeholde 
dansk, matematik og uddannelsesparathed. 
Ledelsen drøfter nærmere med lærerne, 
hvordan vi udmønter dette i praksis, og 
hvordan vi kan kvalificere dialogen med 
forældrene på den baggrund. Tages op igen 
på junimødet. 
 

11:  Dimission 
 
 

Den 25. juni 2019 kl. 16. 00 - alle er 
velkommen 

12: Evt. 
 
 
 

Forslag om inspirationstur til Tjørring ved 
Herning. Poul er tovholder. 
 

13: Lukket del af mødet: 
 
 
 

 

14:  Næste møde:  
Tirsdag den 18. juni 2019 
 
 
 

 

  
 


