
     

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 19. november 2019 

18.00 – 21.00 

 
 
Referat: JBM 

 
Fraværende: Pia, Ulrik, Dennis 
 
1. Elevrådet 

Elevrådet arbejder med forslag til fælleselevrådet. 
Ida udtrådt som repræsentant i fælleselevrådet, David 5.b indtrådt i stedet. 
Jacob deltog og fortalte om den kommende elevundersøgelse ”indsigt” om elevernes 
læring. Undersøgelsen evalueres i januar. 
Lektiepolitikken blev debatteret. Forskellige eksempler på ”gode og dårlige” lektier. 
Elevrådet tager punktet op igen og kommer med input til politikken. 
Snak om puljeansøgninger til forbedring af udearealer. 
 

2. Orientering 
a. Skolen orienterer 

Peter er i november konstitueret på Vemmedrupskolen. Ejby skole klarer sig i 
mellemtiden på bedste beskub med skole/hjem-samtaler, elevplaner og meget 
andet. 

b. Formanden orienterer  
Årsmødet for Skole og forældre. Godt møde med ministerbesøg, generalforsamling 
og konkurrence for skoleudvikling. 
Dialog med Højelse skoles bestyrelsesformand om evt. venskabsklasse på tværs af 
skoler. 
Har bestilt 30 gule veste til cyklende elever. 

c. Bordet rundt 
SFO’en har måtte korrigere, at 2. januar fortsat er lukkedag, som det er vedtaget i 
skolebestyrelsen.  
Intras kalender bruges ikke. Der henvises til Min Uddannelses ugeplan. 
Beskedsystemet må gerne bruges til personfølsomme meddelelser, der ikke egner 
sig til kontaktbogen. 
Skolepatruljen er tyndt besat. Skolen overvejer hvordan holdet af patruljer 
nemmere kan besættes. 
Debat om vollyestævne på 3. årgang. Skolen har kommunikeret ud til forældrene. 
Det er et stort arrangement med mange børn. Skolen har gjort sit for at evaluere 
med både elever og lærere, og bringer det videre til arrangøren Dansk Skoleidræt.  
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
 

a. Opfølgning på arbejdet med implementering af Trivselsplanen. 

Skolen har kontaktet en konsulent vedr. deltagelse ved et kommende 
kontaktforældremøde om trivsel. 
Punktet tages op næste gang. 
 

b. Lektiepolitik 



Fortsat drøftelse af skolens lektiepolitik. Politikken har været drøftet på et 
lærermøde og i elevrådet. 
Bilag 
Fortsat debat både i lærergruppen og elevrådet. Elevrådet vil arbejde videre med 
uddybelse af lektiebegrebet til flere konkrete typer af understøttende aktiviteter.   

c. Høring vedr. budgettildelingsmodeller 
Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar senest den 13. december vedr. 4 
tildelingsmodeller til beregning af den fremtidige økonomi på skolerne 
Bilag 
Mange korrektioner i løbet af året gør det svært at fastlægge budget. Senest har 
skolen fået midler fra en omplacering af inklusionsmidler, hvilket gør, at skolen 
ender med et lidt bedre regnskab end forventning. 
Derfor er der udtænkt en mere forenklet budgettildeling. De forskellige niveauer i 
modellen er fremlagt på mødet. 
Overordnet set er det godt med et forenklet budget, der kan styres decentralt. 
Omvendt er der en bekymring om gennemskueligheden af enkelte faktorer bl.a. 
klubnormering og ledelsestid. Svært at afgøre retfærdigheden i så overordnet en 
tildelingsmodel. 
Behov for viden om hvordan de socioøkonomiske tal og omlægning af 
inklusionsmidler slår igennem i de forskellige scenarier. 

d. Velkomstguiden skal revideres. 
Ifølge årshjulet skal skolebestyrelsen revidere skolens velkomstguide en gang om 
året. 
Bilag 
Afsnittet omkring hjemmeside, forældreintra, iPortalen og Facebook ændrer sig i det 
kommende år grundet overgang til Aula. Vi afventer konkrete erfaringer med 
platformen, inden vi ændrer afsnittet. 
Skolebestyrelsen redigeres. 
Indskolingstiderne er ændret. 

e. Lukket dagsorden 
 

f. Evt.  
Nye tal fra Styrelsen for IT og Læring. Generelt fine parametre især på karakterer og 
optag på ungdomsuddannelser. 
Ønske om præcisering af hvilke klubtilbud der inkluderer juniorklubbørn. 

 
Næste møder:   18/12, 23/1, 25/2, 25/3, 23/4, 12/5, 17/6. 
 
Trivselsplan 
Velkomstguiden tages op igen til marts 


