
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts 2019 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 26. marts 2019
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, Jane 
Skovby, Suna Søndergaard, Lene Flintholm, Rasmus 
Ravn, Berit Krogh, Lene Jensen, Line Rask Abildgaard, 
Søren Brogaard Jørgensen

Elevråd: Louise Kankelborg (5. Kl.), Amalie K. Saaby (4. 
kl.) 

Afbud: Brian H. Jeppesen

 
 
 
Varighed: Dagsorden: Referat:

30 min. Timefordelingsplan Ændring i Folkeskoleloven til skoleåret 2019/2020:
A) nedsat undervisningstimetal i indskolingen
B) mulighed for nedsat timetal på mellemtrin jf. §16b
Se: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-
regler/faglighed-dannelse-og-frihed

Referat: 

- Timefordelingsplan (bilag) udleveret / gennemgået – drøftet
- Forslag om forkortning af skoledagen gennemgået – drøftet 
- Orientering om Guided reading
- Orientering om Co-teaching
- BESLUTNING: Bestyrelsen godkender ansøgning til kommunalbestyrelsen om nedsat timetal jf. 
§16b på mellemtrinnet (2 timer pr. uge).

10 min. Skoledagens struktur Ledelsen indstiller: ændring i elevernes dagsstruktur grundet 
lovændring – se ovenfor.

Referat: 

- Forslag til ny struktur for indskoling / mellemtrin fremlagt (bilag)

5 min Skolefotografering Elevrådet ønsker fotografering hvert år – hvad synes vi?

Referat: 

- Elevrådet ønsker at man kan lave en ”bland-selv-foto-pakke”
- Elevrådet ønsker klassefoto hvert år
- Elevrådet synes, at den nuværende fotograf er dyr – evt. undersøge alternativ
- Stor tilfredshed med nuværende udbyder
- Formanden har fået forældrehenvendelse om foto hvert år
- BESLUTNING: Der skal tilbydes skolefoto hvert år (om efteråret) – SBJ tager kontakt til nuværende 
udbyder og laver aftale for 2019 / 2020 og fremad

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

20 min Ny hovedindgang Line orienterer om de foreløbige drøftelser af mulighederne

Referat: 

- Drøftelse:
- Praktisk- / æstetisk indgang / stor facade
- Rundtur på skolen 

20 min Budget Ledelsens indstilling til budgetramme 2019

Referat: 

- Præsentation af budget 2019 samt budgetopfølgning
- Ved overskud, ønsker bestyrelsen ”varme hænder” og lejrskole / ture ud af huset
- Præsentation af ny økonomi-styrings-system (NemØkonomi)
- BESLUTNING: Budget for 2019 godkendt

15 min Personalesituationen Orientering
- Ledelsen indstiller: to faste stillinger genbesættes snarest mu-
ligt, hhv. lærer og pædagog:
- Stillingsopslag fremlægges
- Ansættelsesudvalg nedsættes  

Referat: 

- Pædagog medhjælper (tidl. Studerende), er ansat på 20 timer i Tidlig SFO pr. 1. april
- Pædagog (fra Børnehuset), er ansat på 20 timer i Tvillingeklassen pr. 1. april
- Der skal ansættes en person i en projektstilling (et år af gangen)  i Tvillingeklassen
- Der skal ansættes en trivselsmedarbejder i en projektstilling – Bestyrelsen giver ledelsen mandat 
til ansætte i projektstilling
- Der er lavet 2 stillingsopslag (en pædagog / en lærer)
- Bilag gennemlæses / kommenteret
- Ansættelsessamtaler: Lærer 23. april, Pædagog 24. april (fra kl. 15:00)
- BESLUTNING: Stillingsopslagene godkendt
- Jane / Rasmus deltager i lærer-ansættelsessamtalerne
- Helle / Jane deltager i pædagog-ansættelsessamtalerne 

30 min Skolebestyrelseskursus Vi tager 3. modul i grupper

Referat: 

- BESLUTNING: 3. modul tages hjemme; drøftes på næste møde

Evt. Punkter til næste dagsorden

Referat: 

- Næste møde 14. maj 17:00 – 18:30 (mødet den 23. april annulleret  pga. ansættelsessamtaler)
- STOR ROS til emneugen / skolefesten – Evalueres på næste møde.
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