
 

                                                                                            

1 

 

Sct. Hans Skole 
 

 

 
 

 

 

 

 

Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Onsdag den 19.juni 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 20.00   

  

 Afbud: Daniel Mortensen 

 

 

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

Mortensen, Rasmus Jochumsen,  Henrik Lauvring, Kirsten Christiansen, 

Maiken Monrad-Jensen, Ole Tolstrup, Lars Eriksen 

   

 Mødet slutter af med en let sommerfrokost.  

 

1. Godkendelse af referat. 

  

- Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 
 

- Godkendt 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens møde med de nye forældre. 

 

Sagsfremstilling: Punktet var på sidste møde, og efter drøftelse blev det 

vedtaget at tage en endelig beslutning på juni-mødet. Det er nu, så 

bestyrelsen vedtager en slagplan for mødet. Vi fremlægger plan for sidste års 

arrangement som eventuelt kan bruges som ideoplæg.  
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Beslutning: Skolebestyrelsen fortsætter arbejdet med velkomstmødet med 

nye forældre. Til mødet i august stiller bestyrelsen med Bitten, Rasmus og 

Henrik. 

 

 

3.2.: Vedr. skoledagens længde i kommende skoleår.  

 

Sagsfremstilling: Det blev på sidste møde vedtaget at der skulle ske en 

nedskalering af skoletiden i indskolingen og på mellemtrinet. Udskolingen har 

på baggrund af lærernes anbefaling vedtaget at have samme timetal i 

udskolingen som foreslået i lovgivningen. Punktet præciserer på hvilke dage 

børnehaveklasserne har nedskaleret tid og for de øvrige klasser vil de nye 

timetal blive gennemgået. 

Beslutning: Skolebestyrelsen gennemgik skemaer og vedtog at følgende 

gælder med hensyn til skoledagens længde og timer omlagt til dobbelttimer  i 

kommende skoleår: 

0. 0.– 3. årgang går i skole tre dage til kl 13.15 og to dage til kl 

14.00. 

1. 4.- 6. årgang har to lærere i fordybelseslektionen. 

2. 7. – 9. årgang har valgt at have fuldt skema, da man har brug for 

fordybelsestimerne til lektielæsning og projekttimer.  

3.  

3.3: Forslag fra 4. årgang. 

 

Sagsfremstilling: På sidste møde fremlagde lærer Torben Schmidt på vegne 

af 4. klasse et forslag om ændrede frikvarter. Elever og lærere vil fremlægge 

deres forslag til beslutning på dette møde.  

 

Beslutning: Eleverne fra 4. y stillede op og fortalte lidt om hvorfor de gerne 

ville være inde i frikvarteret fra 13.35 – 13.45. Bestyrelsen vedtog, at det er op 

til den enkelte læreres vurdering om eleverne må blive inde i den omtalte 

pause.  
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3.4.: AULA 

 

Sagsfremstilling: På sidste møde blev AULA drøftet og kommunikation 

generelt. Nu er AULA’s hjemmeside ved at blive gjort klar og bestyrelsen skal 

drøfte forsiden samt hvilke punkter bestyrelsen ønsker skal være en del af 

skolens forside.  

 

Beslutning: Punktet udsat, da AULA er udskudt indtil uge 42.  

 

3.5.: Skolens mobiltelefonpolitik. 

 

Sagsfremstilling: På sidste møde blev der rejst spørgsmål om skolens 

mobilpolitik dækkede smartwatch. Der har også været nogle henvendelser om 

brug af mobiltelefoner, så mødet skal gerne lige stramme princippet op. 

Princippet er vedlagt som bilag.  

Beslutning: Begrebet ”mobil” udvides til andre mobile enheder. Politikken 

begrundes endvidere i skolens værdier . Princippet gælder også ved lejrskoler 

og udflugter. Bestyrelsne godkender den endelige ordlyd i det medsemdte 

princip. 

 

 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

  

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

 

- Dyrskue – Hvorfor er eleverne afsted? 
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5.2 Ledelsen. 

 

- Orientering om byggeri. 

 

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

   Evt. 


