
Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 18. juni 2012 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila, Michael, Anette, Klaus, Thomas, Johanne, Thor, Bent, Birgit,  
Fraværende: Bettina, Laila, Michael, Johanne, Thor  Mødeleder: Jane 
 
 

1. Sportsklasser 
Se bilag. 
her deltager GF og RU 
 

GF og RU fortalte om sportsklasserne. Det udsendte papir 
”Koncept for sportsklasser ….” blev gennemgået.  

 Der ansættes en koordinator for sportsklasserne i 
november 2012. 

 Der er et særligt tildelt budget, der ud over 
dækning af koordinatorstilling og ekstra idrætstimer 
f.eks. kan bruges til bl.a. at bedre skolens 
idrætsfaciliteter  

Udtræk af hovedindholdet i konceptet: 
 At udvikle i stedet for at udvælge 
 At undervisningen baseres på helhedsorienteret 

grundtræning 
 At skabe et stærkt fysisk og skadesforebyggende 

fundament for eleverne 
 At talenter fra alle idrætsgrene kan søge optagelse 

på lige vilkår 
 At eleverne uddannes til et godt liv med deres sport 
 At integrere det sportspsykologiske aspekt – at 

eleverne kender deres egne styrker og svagheder, 

bliver i stand til at planlægge og organisere deres 
tid i forhold til træning, kost, hvile, skole, familie, 
venner, m.v. 

 At undervisningen baseres på det aldersrelaterede 
træningskoncept, som i forvejen danner grundlag 
for undervisningen på idrætsskolerne 

 At undervisningen foretages af højtuddannede 
idrætslærere 

 At samarbejde med de lokale idrætsklubber 
 At bygge bro til ungdomsuddannelserne 
 At sikre at forskningen i Svendborgprojektet kan 

fortsætte i overbygningen 
Der foregik en første drøftelse af, hvordan vi kan indtænke 
sportsklasserne i den bedst mulige sammenhæng med hele 
skolens øvrige virksomhed og værdigrundlag. Punktet vil 
blive drøftet på mødet i august, hvor der tages en række 
overordnede beslutninger vedr. budget, planlægning og 
koordinatoransættelse. 
 

2. Underskrivning af referater Underskrevet 

3. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 Af private grunde udtræder Michael af 
skolebestyrelsen 

 ”Skolen” har været i radioen. Indslaget 
kan høres på skolens hjemmeside. 

 Vi har en del klasser, der har vundet 
præmier ved filmfestivalen 

 Der bliver en ny struktur i kommunens 
organisering. Eksempelvis flyttes PPR fra 
familieafdelingen til børne-/ungeområdet 

 Der planlægges at afvikle et arrangement 
med de unge som målgruppe – efter 
samme koncept som det SIR afholdt for 
forældre vedr. unges uddannelsesvalg.  

 Skoleledelse 
 

BV orienterede om: 
 Afgangsprøver 
 Ansættelser 
 Div. arrangementer 
 Sidste skoledag 
 Kvalitetsrapport – her vil elever, forældre og 

personale senere blive inddraget. Dette sker via et 
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elektronisk spørgeskema 
 

 Medarbejdere KA orienterede om personalets valg af 
skolebestyrelsesmedlemmer til det kommende skoleår: Lars 
Christensen og Thomas Lejre blev valgt. Der er altså ikke 
længere en repræsentant med fra 10. klassecenteret. 
 
Fremover er der én fast leder på 10. klassecenteret: Claus 
Ellef. 
 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Intet 

 Elever Intet 

4. Værdigrundlag 

Se bilag 

Værdigrundlaget blev vedtaget med følgende ændring: ”At 

skabe et aktivt elevråd” byttes ud med ”at udvikle elevernes 
medbestemmelse og medansvar” 
 
 

5. Mad- og måltidspolitik 
Se bilag 

Udsættes 

6. Mødeplan kommende skoleår Skolebestyrelsesmøderne placeres på følgende datoer: 27/5, 
2/10, 7/11, 13/12, 14/1, 12/2, 13/3, 18/4, 16/5, 17/6.  
Alle skolebestyrelsesmøder er fra kl. 18.00 – 20.30 
 
Derudover holdes årsmødet den 21. marts 2013 kl. 19.00. 
 

7. Status på skoleårets planlægning Vi er næsten færdige med planlægningen. 
 Vi har vejledende timetal 
 Principperne for teamsamarbejde er 

næsten overholdt. Det har været 
nødvendigt for 4 – 5 lærere at være 
”gæsteundervisere” i et andet team end 
deres eget. 

 Obligatorisk P-fag er implementeret på 7. 
og 8. årgang.  

 Valgfag udbydes i 6 forskellige fag/emner i 
et omfang svarende til 30 lektioner/fag. 

 
8. Forskudte valg Vi søger om at få valgperioden for skolebestyrelsens 

forældre ændret til to år. 

9. Ansættelser Afdelingsleder: 
 Ansøgningsfrist: 20.06 
 Vi mødes i ansættelsesudvalget samme dag kl. 

16.00 – 17.00 
 Samtale den 25.06 fra kl. 16.00 

Lærere 
 Ansøgningsfrist: 25.06 kl. 12.00 
 Samtale 28.06 fra kl. 16.00 

 
10. 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,  
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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 

 


