
Referat SKb møde d. 25.3.19 
 
1.  
Drøftelse af justeringen af folkeskoleloven ”folkets skole”. 
Se bl.a. ”aftale om justeringer af folkeskolen” 
 
2.  
Indskoling: Det aftales, at der i personalegruppen kigges på kreative måder at gøre noget 
med beslutningen omkring indskolingen, så man måske kan bevare skoletid fra 8-14. Bl.a for 
at højne teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger. Eller om man skal reducere til 28 
timer. Ligeledes kigges på reduktion på mellemtrinnet, så børnene ikke slår sig så meget på 
overgangen mellem indskoling og mellemtrin. 
Mellemtrinnet: Skoleugens længde forkortes med 2 timer efter en længere drøftelse. Der 
tages 1 time fra 2 af de lange dage (mandag, onsdag eller torsdag). Personalestaben og 
Rasmus drøfter sammen hvilke dage det er mest hensigtsmæssigt at reducere. 
 
4.  
Ringetiderne tilpasses reduktion af skoleugens længde. 
 
5. 
Dato for forældremøde besluttet til 23.5.kl. 17-19. Rene Rørvig er lokal SSP medarbejder og 
laver oplæg omkring netsikkerhed, børns færden på de sociale medier, og hvordan man som 
forældre kan støtte op omkring sit barn. Rene vil sende spørgeskema rundt til børnene inden 
aftenen for at få ”deres stemme med”. Maiken og Charlotte sørger for tilmelding og opslag. 
Der er mulighed for at holde forældremøde i de enkelte klasser efter forældremødet. Dette er 
op til de enkelte forældreråd at arrangere. Der er ikke spisning med, men der er frugt, 
nødder, vand og kaffe. 
 
6.  
Det besluttes, at vi fremover samler forældrerådene og kontaktforældre til SKb, så der ikke 
er 2 organer i hver klasse. Jacob arbejder videre med principperne. 
 
7.  
Der er desværre ikke økonomisk mulighed for SFO koloni, som vi kender den. Der kan i 
stedet blive råd til nogle dagsture. Der er forsøgt at være kreativ med ideer til at lykkes – der 
er gjort alt hvad man kunne, men det er desværre ikke muligt. Det er meget beklageligt og 
ingen er glade for denne udgang. SFO vil meget gerne være en del af kolonien, hvis den kan 
opstå på anden vis – f.eks. ved hjælp fra ressourcestærke forældre. 
 
8.  
Der har været evaluering af FAG dage. Der er umiddelbart stor tilslutning til at fortsætte 
fag-dage, selvom det i kommende skoleår vil kræve at der er flere fagtimer. Der er snak om 
der evt. bliver ½ fagdage. 
Man er i gang med at planlægge næste skoleår. Pkt.1+2 gør det lidt svært. 
Der er samtaler til vakant stilling på onsdag (genopslag). 
Brobyggerne starter på mandag. 



Der er købt 2 nye shelters til sandkassen/prærien. 
 
9. Evt.  
Torben og Jacob har møde med elevrådet på torsdag. Her får de en opgave i at finde ud af 
hvad deres penge skal bruges. 
Der meldes dato tidligere ud til skolebestyrelsesmøde, så man bedre kan planlægge det i 
god tid. 
Aula: Maiken er blevet præsenteret for dette. Der planlægges fyraftensmøde for forældrene 
inden sommerferien. 
 
 

Ref. Marianne 
 


