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Referat 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Data om mødet 

 

Dato: Tirsdag den 25. maj 2021 

Tid: 17.00-18.30 

Sted: Øster Jølby Skole 

Mødedeltagere: Lene Flintholm, Helle 

Mikkelsen, Brian H. Jepsen, Rasmus Ravn, 

Jane Mikkelsen, Tina Olesen, Lisbeth 

Svenningsen, Lene Jensen, Line Abildgaard, 

Elin Hove, Jette Brusgaard 

 

Elevråd: Afbud.  

 

Afbud: Brian Jepsen, Helle Mikkelsen 

 

 

Dagsorden:  Referat:  Varighed:  

Tilsyn med princip for 

undervisningens organisering 

Drøftelse af hvordan vi skal føre tilsyn med 

princippet (se bilag) 

Princippet er drøftet og der er enighed om, at vi 

ændrer.  

Følgende tages ud:  

- Skolen tilstræber, at skoledagen 

planlægges, så der er mulighed for 

aktivitetsbaseret undervisning, 

ekskursioner og samarbejde med 

eksterne parter. 

Der ændrer med en vision for fordeling af fag 

inden for skemalægningen:  

- Skolen tilstræber, at eleverne i løbet af 

hhv. indskoling og mellemtrin oplever så 

få lærerskift som muligt. Dette gælder 

især de store fag dansk og matematik.  

Tilsyn gennemføres ved at punkterne drøftes på 

skolebestyrelsesmøderne som faste punkter på 

bestyrelsens årshjul.  

Planlægning af tilsynet laves som et udkast og 

godkendes samlet, når alle principper er drøftet.  

Planlægningen af tilsynet skrives til i ”Katalog 

over principper”.  

 

15 min 

Kom sikkert i skole Hvordan går det med fodgængerovergang og lys. 

Hvordan laver vi en ny undersøgelse af behovet 

for skolepatrulje? 

Skolens ledelse har rettet henvendelse med 

ønsket til kommunale ejendomme. På 

nuværende tidspunkt har det ikke været muligt 

at få en konkret tidsplan.  

Bestyrelsen aftaler at rette henvendelse til 

forvaltningen endnu engang. Udkastet deles med 

bestyrelsen inden endelig godkendelse.   

 

Skolepatrulje er drøftet. Bestyrelsen er 

nysgerrige i forhold til, hvor mange elever, der 

har behovet, hvor mange elever vil gøre brug af 

30 min 
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en skolepatrulje i hverdagen, vil det være et 

behov, hvis vi kan skabe trygheden ad anden vej 

– fodgængerfelt og evt. mere markant advarsel 

via belysning/ blink ved fodgængerfeltet på 

Præstbrovej.  

Skolens ledelse har undersøgt den økonomiske 

ressource, der skal flyttes fra det nuværende 

budget og over til betaling for medarbejdere til 

en skolepatrulje. Denne økonomi skal findes i det 

nuværende budget afsat til elevaktiviteter/ 

undervisningsmaterialer, da budget til personale 

allerede er fordelt i den nuværende 

medarbejdergruppe. Det er undersøgt ud fra en 

flex-ansættelse pr. fodgængerfelt, hvor den 

øvrige opgaveløsning skal bedrives via frivillige 

kræfter.  

Bestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for 

at etablere en skolepatrulje.  

   

Barselsvikarer Orientering om samtaler  

Ansættelsesudvalget orienterer om processen og 

det endelige valg.  

Vi har tilbudt ansættelse til Lars Røntved Jensen 

og Dorthe Kjelde med start 1. august i 

barselsvikariater for to pædagoger.  

5 min 

Orientering fra Line Orientering om skoleårets planlægning, 

vikarsituationen, forældrehenvendelse med 

bekymring for mange lærerskift i samme klasse.  

 

Skolebestyrelsen drøfter, hvordan ledelsen 

kontinuerligt arbejder med at minimere 

sygefraværet i personalegruppen på skolen 

generelt - dels ved at styrke teamsamarbejdet, 

så vi styrker kvaliteten i kerneopgaven, og dels 

ved at prioritere retningslinjerne i Morsø 

Kommunes overordnede arbejdsmiljøstrategi og 

personalepolitik.  

Sygefraværet er generelt faldet de senere år. 

 

Dette på trods kan vi ikke helt undgå 

sygemeldinger, barsel og pensioneringer i 

personalegruppen. Dog kan vi sikre, at klasser, 

der har oplevet mange skift pga. uforudsete 

omstændigheder skal prioriteres højt i forhold til 

forsøg på mere stabilitet i årene efter – så vidt 

det er muligt i ddet samlede helhedsperspektiv 

for alle elever på skolen.  

 

Vi drøfter også, at skolen fremadrettet bør 

prioritere vikaransøgernes kompetencer indenfor 

klasseledelse og relationskompetence højt.  

  

Vilkåret omkring en navngivet klasse de senere 

år har været præget af mange skift, som har ført 

til bekymring og nu en henvendelse til skolens 

ledelse og bestyrelse. Denne henvendelse og 

drøftelsen af den fører til, at skolens princip for 

15 min 
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undervisningens organisering revideres – se 

punkt 1 i dette referat.   

 

Evt. Budgetopfølgning har ikke været gennemført 

efter årshjulet pga. corona.  

Budgettet fremlagt, drøftet og godkendt.  

 

Ansættelse af SFO-leder/ pædagogfaglig leder: 

ansættelsesudvalg: Tina og Jane deltager. kl. 

15:30. Første samtale kl. 16:00. Samtaler 

torsdag d. 24. juni.  

 

Næste møde: flyttes til d. 29. juni kl. 17:00-

19:30 

5 min 

Rundvisning 

 

Vi skal se de nye lokaler 

Punktet er udsat til mødet d. 29. juni.   

20 min 

 

 


