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Skolebestyrelsesmøde  

7. marts 2022 Kl. 17.00 – 19.00 

Lærerværelset, Sjællandsgade  

                       

  

Dagsorden  

  

 Deltagere: Afbud fra elevrådet 

1.   Godkendelse af referat fra sidst    
-Godkendt 

2.   Nyt fra ledelsen   - Trivselsdag afholdt fredag d. 4. marts blandt andet med 
fællessamling i hallen og SFO der afsluttede med besøg i 
Baboon city. En rigtig god dag med mange spændende 
tiltag 
- Orientering om byggeri. Der er fortsat 3 firmaer med i 
udbuddet. Forhandlingsmøder igen d. 21.3 
- Der kommer 7 skolestartere til specialafdelingen til 
kommende skoleår. 1-2 elever stopper. Specialafdelingen 
får besøg fra Holland næste måned 
- Orientering om ansættelsesproces til kommende 
skoleår. Det forventes at vi skal ansætte pædagogisk 
personale til kommende skoleår  
- En lærer har fået deltidsansættelse ved STUK med 
virkning fra 1. april 
- Der er lige nu indskrevet omkring 60 børn til kommende 
0. klasse. Det forventes at der bliver 2 klasser på 
Sjællandsgade og én klasse på Holtbjerg 

3.   Nyt fra formanden  - Mette har fået en tilbagemelding på interview med CBL. 
Hovedpunkterne fra interview med SB- formænd 
fremlægges på samrådsmøde i april  
 

4.   Nyt fra elevrådet    
- Udgået 

5.   Nyt fra SFO – leder deltager   - Der er indskrevet 64 børn på afdelingen på Holtbjerg, 
på Sjællandsgade er der indskrevet omkring 110 børn. Vi 
oplever en fornuftig tilslutning af områdets børn. 
- Der er ansat en ny pædagog, som starter d. 20. marts 
- 2 pædagoger er på kursus i ”Sprogforståelse” 
- På Holtbjerg deltager man i projekt ”Bogglad” der er 
støttet af Slots- og kulturstyrelsen. 
- Forventer at kunne benytte Bygning 5 på Holtbjerg fra 
1. august 
- Har fokus på leg og bevægelse i den kommende periode  
- Skolebestyrelsen har rejst spørgsmål om ”Drenge- og 
pigeleg” som har givet anledning til overvejelser og 
refleksion i personalegruppen 



- I Special SFO drøfter man hvordan aktivitetsniveauet 
bedst tilpasses det enkelte barn 

6.   Valg til skolebestyrelsen  
  

- Information med datoer m.m er sendt ud på Aula. Der 
afholdes valgmøde d. 22. marts. Der kommer løbende 
opslag på FB omkring valget. Hidtil har 2 kandidater 
meldt deres kandidatur. Begge matrikler skal være 
repræsenterede i bestyrelsen 
- Opsummering af hvilke medlemmer der er på valg 

7.   Revidering af principper:   
- Princip vedr. skole-hjem- 
samtaler samt forældremøder  
- Princip vedr. Den åbne skole  

I Princippet vedr. skole-hjemsamtaler tilføjes:  
- at der i kommende skoleår på udvalgte årgange 
afprøves forskellige alternative samtaleformer samt  
-at SFO- personale deltager på første forældremøde i 0.-
4. årg.   
- at der udsendes referat efter det første forældremøde. 
- at der opfordres til alternative mødeformer eller 
rammer omkring på et af møderne   
 
Princippet vedr. Den åbne skole godkendt 

8.   Ansøgning om kortere skoledage   - Ansøgning om afkortning blev drøftet. Efter afstemning 
blev det besluttet, at ansøge om afkortning i lighed med 
indeværende skoleår (2 timer på 4.-5. årg. samt 1 time på 
6.-9. årg.) 

9.   Timefordelingsplan  
  

 - Planen blev drøftet i sammenhæng med punkt 8.  og 
herefter godkendt 

10.   Nyt fra udskolingen    
Udsat 

11.   Evt.     
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