
 
  
 

 
 

SKB dagsorden og referat 
 
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 
kl. 17:00 til 19:00 
 

Afbud: Ingen 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Elever deltager til pkt. 3 
Punkt under evt. 
 
 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

Intet at bemærke. 
 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd.  
Er kommet godt i gang med legepatrulje. Tirsdag og torsdag i det store frikvarter. Elever fra 6. Klasse 
har været på kursus.  
Der har ikke været holdt møde siden sidst. 
 

● Skoleleder.  
Projekt “plads til forskellighed”. 
Motionsløb 
Åbent hus for kommende elever i slutningen af oktober. 
T3 
Medarbejderundersøgelse 
Co-teaching 
Ny skolepolitik 
 

● Skole 
6. klasse på Bornholm 
6. , 5. og 4. klasse med Jens Kjær. Jens gør det godt og er meget afholdt. 
 

● SKB Formand. 
Møde 7. Okt. Dialogmøde med politisk udvalg. Jane og Kirsten er forhindret.  
Louise kan måske deltage. 
 

● SFO. 
Skov SFO. En dag aflyst pga. regn. Ugen er en succes. Også på trods af våde tæer og tøj. 



 
  
 

 
● Lokalt / Socialt. 

Kirken er under renovation 
Fejring af afslutning på 2. Verdenskrig. Evt et samlet arrangement med kirken.  
Genforeningsdagens 100 års fødselsdag.  
Åben hal i efterårsferien fra 10-15 
Feriefjer i efterårsferien. Badminton mandag og tirsdag. 
Fællesspisning 6. Oktober i Sognegaarden. 
 
 
4. Princip for forældrearrangementer hvor personalet deltager. 
Med udgangspunkt i en aktuel situation, bedes bestyrelsen tage stilling til hvorvidt der skal tages 
religiøse, eller andre hensyn når forældrearrangementer placeres. Personalet deltager i to arrangementer 
om året. 
Bestyrelsen støtter, at det er forældrerådet der i samarbejde med personalet, placerer de to 
årlige arrangementer. Dog er det personalet der, af praktiske årsager, lægger de to 
arrangementer der er i 0. klasse. Målet med arrangementerne i skolen, er altid at styrke 
fællesskabet.  
 
5. Hvad er bestyrelsens opgaver? (Punkt fra sidste møde, se indsat tekst i fortsættelse af dagsorden) 
PF og Jane orienterer. 
 
 
6. Brugen af § 16d-timer. (punkt fra sidste møde) 
PF gøre rede for antal og brug af timerne. 
Totalt udløser §16d 14 timer. Her af har lærergruppen har 10 timer og pædagogerne har 4 timer. Totalt 
dobbeltdækker pædagoger 63 timer. Lærergruppen har 12 timer til AKT, læsevejledning, 
matematikvejledning. PLC (bibliotek). Timerne placeres fleksibelt efter behov. For at udnytte timerne 
bedst muligt, har personalet valgt Co- teaching som pædagogisk indsatsområde. 
Timerne bliver i øjeblikket brugt til en pædagogisk indsats i 6. klasse og læseindsats i indskolingen. En 
indsats i forhold til dannelse i fagene og udvikling af matematikundervisningen er også mulige 
indsatsområder. 
 
7. Princip for indtagelse af alkohol til arrangementer hvor børn deltager.  
Skal vi have sådan et princip? Hvad er konsekvensen eller behovet? 
Til arrangementer som skolen arrangerer, skal der ikke sælges alkohol. 
Til forældrearrangementer er det det gældende princip der er gældende. 
 
8. Evaluering af forældremøderne 
Forældremøde på SIM for 6. Klasse. Kort da forældremøde i 6. Klasse allerede var afholdt. 
Generel positiv stemning hvor Jane har været. 6. Klasses møde drejede sig mest om Bornholm. 2. Klasses 
møde gik fint. 
Der blev spurgt til hvilke tiltag der tages for elever der skal til andre skoler end SIM. 
Der skal informeres bedre om ændringer i personalesammensætningen. 
Nuværende 7. Klasse er meget positive overfor den måde klasserne deles på nu. 
 
9.  Næste møde: 

● Torsdag den 24. oktober. 



 
  
 

 
10. Eventuelt: 
Evt: 
Mødet på SIM skal gerne lægges samtidig som 6. Klasses forældremøde 
 
 

● Til behandling på næste møde. 
 

Mødet til oktober:  
Testning af ordblinde. Hvad er procedure og hvordan får vi informeret forældrene om procedure for 
testning 
 
 

● Emner, kun til løs debat eller orientering. 
 
 
 

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en 
skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men 
folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Kommunen kan beslutte 
om den enkelte skole fx skal have foreningslivet repræsenteret i bestyrelsen. 

● Formanden for bestyrelsen skal være en forælder. 
● Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og 

repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.  
● I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og 

elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen. 
● Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år. 
● Skolebestyrelsen er ifølge loven en del af skolens overordnede ledelse, ligesom 

skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan. Det betyder blandt andet, 
at så længe skolebestyrelsen arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og 
den kommunale styrelsesvedtægt, kan ingen ændre bestyrelsens beslutninger 
eller vedtagne principper. 

● Skolebestyrelsen er et lukket fora. Man må fortælle, hvad man selv har sagt, men 
man må ikke videregive fortrolige eller private oplysninger. Elevrepræsentanterne 
må dog ikke være tilstede, hvis bestyrelsen drøfter personspørgsmål. 

● Det er kun forældre-, lærer- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, der har 
stemmeret. Hvis kommunalbestyrelsen har besluttet, at skolebestyrelsen skal 



 
  
 

have repræsentanter fra det lokale erhvervsliv eller foreningsliv, så har disse 
medlemmer dog også stemmeret. 

Hvad laver en skolebestyrelse? 

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed 
inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. 
Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem 
principper sætte retning for skolen virksomhed. 

Her kan nævnes principper om: 

● Skolens værdier 
● Elevernes trivsel, herunder: 
● Ordensregler, 
● Antimobbestrategi og 
● Undervisningsmiljø 
● Samarbejdet mellem hjem og skole, herunder bl.a.: 
● Forældremøder, 
● Skole/hjem-samtaler samt 
● Information til forældrene om hvordan deres barn klarer sig i skolen, både fagligt 

og socialt (elevplaner) 
● Brug af holddannelse 
● Arbejdets fordeling mellem lærerne 
● mv. 
● Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte 

bestyrelsens principper og ønsker.  
● Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Det gøres gennem 

redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne og tilsynet omfatter 
bl.a.: 

● Kvalitet i undervisningen 
● Elevernes trivsel 
● Skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte principper 



 
  
 

● mv. 

 

Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover 

Med den nye folkeskolereform, som træder i kraft 1. august 2014, bliver der en lang 
række områder som skolebestyrelsen skal eller kan arbejde videre med og sætte 
rammer for: 

● 45 minutters bevægelse hver dag 
● Café med tid til fordybelse og lektiehjælp 
● Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne 
● Samarbejde med foreninger, kultur- og erhvervsliv 
● Nye retningslinjer for elevplaner/elevfeedback 
● Udskolingslinjer eller toning af udskolingsklasser 
● mv.  

Skolebestyrelsen samarbejder med kommunalbestyrelsen og kommunens udvalg for 
skolerne på en række områder. Blandt andet skal skolebestyrelsen høres eller afgive 
udtalelse inden kommunalbestyrelsen kan vedtage endelige beslutninger. Det kan 
handle om blandt andet: 

Styrelsesvedtægten der indeholder alle de rammer som vedrører skolestrukturen i 
kommunen 

● Ændring af skoledistrikter 
● Fælles ledelse af flere skoler eller institutioner 
● Rullende skolestart 
● Kommunens kvalitetsrapport og handlingsplan for skolerne 
● Skolebestyrelsens sammensætning 
● Ansættelse af ledere, lærere og pædagoger på skolen 



 
  
 

● Fravigelse af regler om den nye understøttende undervisning med henblik på 
to-lærer ordninger 

● mv. 

 


