
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11 juni 2019 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Personalerummet, Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, Jane 
Skovby, Brian H. Jeppesen, Suna Søndergaard, Lene 
Flintholm, Rasmus Ravn, Berit Krogh, Lene Jensen, Line 
Rask Abildgaard, Søren Brogaard Jørgensen
 
 
Elevråd: Sophie (6 kl.)

 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min. Princip for understøt-
tende undervisning

- Drøftelse af vedlagte forslag til princippet.
- Kommentarer rettes til og skrives ind i princippet. Kommer på 
som et punkt næste skoleår.

20 min.  Kommende skoleårs ti-
mefordeling

- Drøftelse af betydning af timefordeling ved forkortelse af sko-
ledagen samt to-lærere ordning. Info om Guided Reading.
- 2 lærerordningen er med faglærere.
- Det betyder at spisningen vil foregå i fagtimer på mellemtrinet. 
Vi skal evt. nytænke spisetiderne/fordelingen. På sigt skal det 
ændres, så vi tager hensyn til de krav der er, mht. undervisnings-
timetal. Tages op igen løbende på skolebestyrelsesmøderne. Vi 
ser gerne at det bliver ændret næste skoleår, så der så vidt mu-
ligt, ikke bliver spist i fagtimerne.
 

10 min. Årsberetning - Gennemgang af forslag til årsberetning.
- Stor ros af arbejdet med årsberetningen.
- Kort og præcist.
- Kommer på forældreintra.

10 min. Morgensang fredag - Forældrehenvendelse ang. Tidspunkt for morgensang fredag
- Kl.10:10-? på skift viser klasserne noget af meget forskellig art.
- Det er placeret kl.10:10, da der kan være en del nervøsitet for-
bundet med det at skulle optræde. Og det kan være svært at få 
ro på nerverne hvis man skal på allerede kl.7:45.
- Det skal drøftes i personalegruppen.

10 min. Justering af folkeskolelo-
ven

- Line gennemgår ændringer af folkeskoleloven (nedsat timetal 
træder i kraft 1. august 2019).
- Kvalitetsløft af den understøttende undervisning (noget vi gør 
i alle fag samt inddrage ”Den åbne skole”).
- Øster Jølby skole vil lave en læseplan for den åbne skole (hvilke 
forventninger har vi til de forskellige årgange).
- Skolebestyrelsesmedlemmer kan vælges for 2 år ad gangen 
(under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen blåstempler 
det).
- Næste skoleår (2020-2021) øges timetallet i tysk, engelsk og bil-
ledkunst.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min. Orientering fra Line Orientering: 

- Der er udsendt nyhedsbrev.
- Personaleændringer – der søges efter endnu en børnehave-
klasseleder (Jane og Rasmus deltager i ansættelsesudvalg).
- Fagfordelingen ved at være færdig.
- Masser af ny inventar (gavekort fra 2017).
- Forældrehenvendelser ang. ture ud af huset, når der er mad-
ordning. – der henvises til svar i mad-folderen (som bliver fær-
dig i denne uge).
- Aula; orientering om status. Fra-intra-til-aula kommer ud på 
intra.

10 min Evt. - Der er busser, der glemmer at skifte nummer (702 + 704) – mail 
til NT.
- Tovholder på Stafet for livet, er Inga Roslev.
- Der er fejl leverancer i skolemælk.

Punkter til næste møde: - Årshjul (datoer for næste år).
- Princip for UUV.
- Tilsyn med trivselsmålingen.
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