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1. Underskrivning af referat fra 13. 
marts 

Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 Skolebestyrelsesmødet i dag er et 
ekstraordinært møde. Mødet i næste uge 
fastholdes 
 

 Skoleledelse 
 

 
 Vedr. byggeri.  

Vi har ud over de 12 mio., der allerede er 
tildelt os i fase 1, har vi fået 1,2 mio til 
bl.a. flere kontorer. 
Lærerarbejdspladserne bliver en del af 
læringscenteret. 

 Vores Intromøde for kommende 7. klasser 
er udsat til den 21. maj. Skolebestyrelsens 
deltagelse i dette møde drøftes på 
kommende skolebestyrelsesmøde. 

 Vi skal nu i gang med årets prøver. Der er 
lavet planer for det hele. 

 Vi er deltagere i Pisa-undersøgelsen i år. 
Den foregår i den kommende uge og har 
specielt fokus på de to-sprogede. 

 Vi er i gang med næste skoleårs 
planlægning. Personalebudgettet er 
udmeldt fra forvaltningen. 

 Vi er gået i gang med at evaluere 
samværsregelændringen, hvor eleverne 
må forlade skolen. De af bestyrelsen 
opstillede punkter er udgangspunktet for 
evalueringen. 

 
 Medarbejdere  Personalet glæder sig til planlægning af 

det kommende skoleår. Stort engagement. 

 Øvrige forældrevalgte 
 

 

Dorthe: 
 Der har været møde om skolevejsanalysen. På 

mødet deltog en person fra Cowi, Bente Hansen fra 
forvaltningen, Martin teknisk serviceleder, Bent 
viceskoleleder og Dorthe fra bestyrelsen. 
Der er af kommunen afsat 4 mio. i budgetår 2013 
til at afhjælpe de forskellige trafikfarlige steder i 
kommunen.  
De områder, som vi nævnte var: 
Parkeringspladsen, fodgængerfeltet på Nyborgvej, 
fodgængerfelterne på Ørbækvej. Eventuelle 
ændringer på skolens parkeringsplads skal 
finansieres af enten skolen eller af 
skoleforvaltningen. Udgiften her kan ikke indgå i de 
4 mio.  

 
 Elever Intet 

3. Principper for teamdannelse og 
fleksibel tilrettelæggelse 
På baggrund af en længere proces i 
personalet, hvor skolens mål og struktur 
har været drøftet anbefaler ledelsen at 
ændre de nuværende principper for at 
styrke teamsamarbejdet og herigennem 

BV gennemgik principperne. 
MÅL: organiseringen af undervisningen og teamsamarbejdet 

skal bidrage til, at vi samarbejder om til stadighed at 

inkludere og give udfordringer til alle elever jvfr. skolens 

mission. 
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undervisningen på de enkelte årgange. Se 
bilag med konkret forslag 
 
 

Ledelsen og lærerne er efter forskellige drøftelser enige om 

at den i principperne skitserede struktur, vil gøre det lettere 

at opfylde ovennævnte mål end den nuværende struktur. 

 

Derefter gode drøftelser afsluttende med: 

Principperne er godkendt. Disse lægges på skolens 

hjemmeside. 

 

 
4. Skolens udviklingsplan 2012-2013 

På baggrund af en møderække i 
personalet herunder særlige 
arbejdsgrupper er vi nu klar med et 
konkret forslag til næste års 
udviklingsplan, hvori det fastlægges hvilke 
indsatsområder vi vil have særligt fokus på 
at udvikle. Se bilag med konkret forslag. 
Bilag vedr. IT og medier udsendes i 
weekenden 
 

Forslaget til Skolens udviklingsplan drøftet. Herunder også 
processen. Udkastet til udviklingsplanen er fremkommet 
gennem drøftelser på div. personalemøder. Derefter har der 
været nedsat arbejdsgrupper til, med udgangspunkt i disse 
drøftelser, at fremkomme med en kvalificeret beskrivelse af 
de enkelte områder. Derefter har alle personaler haft 
mulighed for at bidrage, kommentere på disse oplæg. De 
fleste af kommentarerne kan efter ledelsens opfattelse 
indeholdes i det allerede udsendte. Kommentarerne fra 
personalet giver dog anledning til at udsætte vedtagelse af  
handleplandelen  vedr.indsatsområdet: ”Nærvær og trivsel”. 
Der er behov for at ændre denne, så der bliver større 
råderum for de enkelte team i forhold til udmøntningen.   
 
Med denne undtagelse blev forslaget til skolens 
udviklingsplan herefter godkendt. Denne lægges på 
skolens hjemmeside. 
  

5. Principper for timefordeling 
BV vil på mødet fremlægge forslag hertil 
med baggrund i kommende års 
resursetildeling. 
 

Udsat 

6. Evaluering af årsmødet 
Se bilag med referater fra 2 af grupperne - 
(håber de sidste kommer senest på 
mødet) 
 
 

Udsat 

7. Eventuelt  

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, , samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering,mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,  UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse, blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

13/3 UP, IT-strategi, budget 

18/4 U-plan: inklusion/differentiering, struktur, evaluering årsmøde, principper for timefordeling, 

26/4 Evaluering af årsmøde, fællesarrangementer: introduktion af 7. årgang, dimission m.m. 

18/6 Mad- og måltidspolitik, skolefoto, mødeplan, valg  

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 
klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 
dialogmøder: 26.01 – 21.05 – 19.09 – 12.11 

 


