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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
ONSDAG DEN 21. AUGUST 2019 KL. 17.00 – 19.00 

MØDELOKALE PÅ HOLTBJERG 
 
 
 
                    
 

Dagsorden 
 
Vi starter med lidt let at spise. 
 

1 Rundvisning i lokalerne på Holtbjerg   

2 Godkendelse af referat fra sidst  Godkendt 

3 Nyt fra formanden  - Intet at bemærke.  

4 Nyt fra ledelsen  - 702 elever er startet. God start både på Sjæl-
landsgade og Holtbjerg. Fin medieomtale af star-
ten på Holtbjerg 
- En række nye lærere, vikarer, pædagoger og 
pæd. medhjælpere er tiltrådt i skole og SFO 
- Lejrskole for 6.og 9. årg. afvikles de kommende 
uger. 7. årg. er på hyttetur denne uge 
- Faguge med omlagt skema i uge 36 
- Byggeudvalget med repræsentanter fra med-
arbejdere, ledelse og CBL er startet op. Det pæ-
dagogiske grundlag skal være færdig til efterårs-
ferien. Der er planlagt skolebesøg og andet ud-
valgsarbejde den kommende periode 
- SFO. Er startet op med 195 indskrevne børn. 
Lokalerne til SFO på Sjællandsgade er under 
indretning. Der skal udarbejdes et princip for 
SFO i Skolebestyrelsen og herefter en mål- og 
indholdsbeskrivelse (punkt 6) 
- Kommunikationsstrategi. Bilag eftersendt. Bila-
get blev drøftet og flere ændringer tilføjet.  
Lone og Leif arbejder videre og kommunikati-
onsstrategien drøftes igen på næste møde. 

5 Bestyrelsesvalg hvert 2. år – hvem 
skal på valg i foråret 2020? 

 - 3 medlemmer skal på valg. Specialafdelingen 
og afdelingen på Holtbjerg skal være repræsen-
teret. Medlemmerne blev udpeget  
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6 Skal der udarbejdes princip for SFO 
og andet vedr. afdelingen på Holt-
bjerg, som skal behandles af besty-
relsen? 

 Der udarbejdes et princip til bearbejdning på et 
senere møde 

7 Revidering af Princip for vikardæk-
ning (rev. juni 2018) 
Revidering af princip for skoleda-
gens organisering (rev. Sept 2017). 

2 Bi-
lag 

- Vikardækning: ”Centerafdelingen” ændres til 
”Specialafdelingen” 
- Skoledagens organisering: Ændres i henhold til 
justeringer af folkeskoleloven for indskolingen 
samt brug af § 16b på mellemtrinnet. Specialaf-
delingen følger det pågældende alderstrin for di-
striktsskolen.  
- Enkelte andre ændringer blev tilføjet 

8 Indlæg v/forældremøder i 1., 4. og 
7.årgang 
Hvornår – Hvordan – Hvad – Hvem. 
Revidering af PowerPoint til møder-
ne 

3 Bi-
lag 

- Punktet udsættes til mødet i januar 

9 Evt.   

 


