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Referat af  SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Onsdag den 15. maj 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00.   

  

 Afbud: Kirsten Christiansen, Daniel h. Mortensen. 

 

 

Tilstede: Bitten Bøgild, Anni Sønnichsen, Christian Raun, Daniel Holst 

Mortensen, Rasmus Jochumsen, Esra Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, 

Kirsten Christiansen, Maiken Monrad-Jensen, Ole Tolstrup, Lars Eriksen 

   

 

1. Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Ændring af reform af Folkeskolen 

 

Sagsfremstilling: Folketinget har i maj 2019 vedtaget en reform af 

Folkeskoleloven af 2013. Loven er en justering i forhold til flere af de 

kritikpunkter, som har været i forbindelse med den nye reform fra 2013. Der er 

en markant ændring, som træder i kraft fra august 2019. Den handler om 

nedsættelse af skoledagens længde. På baggrund af drøftelser i 

lærergruppen og tidligere erfaringer indstiller vi derfor, at elevernes timetal  
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nedskaleres i indskolingen og på mellemtrinet. Udskolingslærerne har ingen 

ønske om en kortere skoledag. 

Bestyrelsen skal aktivt anbefale dette, da vi i henhold til den nye §16.d skal 

redegøre overfor byrådet, hvorfor vi laver den nedskalering.  

Skolens ledelse indstiller, at bestyrelsen anbefaler en nedskalering af 

skoledagen. 

Beslutning: Vedtaget. Bestyrelsen anbefaler en nedskalering som foreslået 

af skolens ledesle.  

 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

                     

 4.1.: Ændring af Folkeskolereform. 

 

 

Sagsfremstilling:  Der fortsættes i dette drøftelsespunkt med en 

gennemgang af ændring af reformen af Folkeskolen. Der vil være en 

gennemgang af timetal og andre ændringer i ændringsforslaget. Forslag til 

ændring af reform er vedlagt som bilag.  

 

Konklusion på drøftelse: Skolebestyrelsen blev orienteret om ændringer, 

som f.eks. målstyret undervisning, danskfagets litteraturkanon, praksisfaglige 

valgfag og elevplaner.  

 

4.2: Kommunikation 

 

Sagsfremstilling: På mødet med forældrene drøftede vi kommunikation. 

Punktet kan deles op i en drøftelse af, hvad der principielt skal være 
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grundlinjen i kommunikation på Sct.Hans Skole. I dag er der en linje med at 

skolen i månedsbrevet orienterer på det overordnede plan, klassens lærere 

orienterer også en gang om måneden om klassens arbejde og 

bestyrelsesformanden skriver også efter bestyrelsesmøderne.  

 

 

Dette er grundtanken i kommunikation mellem skole og hjem for 

nuværende,og så sker der ellers en kommunikation mellem 

lærerne/pædagogerne og hjemmet, når der er behov for det. 

 

Den anden del er at vi får en ny kommunikationsplatform mellem skole og 

hjem, AULA. Aula er først og fremmest et beskedsystem med kalender og en 

meget enkel portal. Arbejdet med AULA er kun i sin opstart, men det er til 

gengæld nu at bestyrelsen kan sætte sit aftryk. Om det så kan lade sige rent 

programmæssigt, det er et andet problem. 

Det indstilles, at bestyrelsen tager en grundig drøftelse af kommunikation 

mellem skole og hjem. På junimødet vil vi være lidt klogere om programmets 

evner.  

 

 

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen blev orienteret om den fremtidige it- 

løsning. Man ønskede at få flere oplysninger til mødet i juni. Bestyrelsen 

ønskede at kalenderen var mere synlig, så man kan se begivenhederne på 

skolen.  

 

 

4.3. Bestyrelsens møde med nye forældre. 

 

Sagsfremstilling: Den tidligere bestyrelse har hvert år den 1. skoledag i 

august budt nye forældre velkommen med et lille arrangement om aftenen. 

Det handlede om, at nye klassers forældre fik lejlighed til at møde hinanden i 

lidt friere omgivelser og fik lavet nogle værdier for deres kommende 

samarbejde. Bestyrelsen bedes drøfte, om man fortsat ønsker dette eller 
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bestyrelsen har helt nye ideer. Der skal tages en beslutning på junimødet vedr. 

dette punkt.  

 

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen drøftede kvaliteten af mødet . Punktet 

tages op igen på næste møde.  

 

 

 

 

  

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

 

- Orientering om ”skolebestyrelsens store aften.” 

- Der er translokation den 26. juni.  

- Taler fra    bestyrelsen? 

  

Bestyrelsen beklagede at så få mødte frem til bestyrelsens aften, men det var 

dog en god aften. 

Måske vil Bitten være taler til translokationen.  

 

5.2 Ledelsen. 

 

- Orientering om byggeri. 

- Lukket sag. 

 

 Byggeriet gik godt. Det nye cykelskur til personalet var færdigt. Der blev 

orienteret om videre planer i forhold til byggeri i stedet for pavillionen.  

 

 

 5.3. Personale 
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Personalet ønskede til møde at få en gendrøftelse af skolens 

mobiltelefonpoliti, særligt i forhold tilæ Smart Whatches. .  

     

 5.4. Elever 

 

Eleverne fra 4.y præsenterede et forslag til frikvarteret mellem 6.- og 7. 

lektion. Bestyrelsen vil gerne invitere repræsentanter fra 4.y til at præsentere 

forslaget til næste møde.  

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

- DIGITAL DANNELSE TIL NÆSTE 

BESTYRELSESAFTEN?  

  

   Evt. 

 

 Der efterspørges begrundelse for hvorfor ikke hele cykelområdet får et 

cykelskur? 

 


