
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. maj 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 26. maj 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, 
Jane Skovby, Lene Flintholm, Rasmus Ravn, Lisbeth 
Svenningsen, Lene Jensen, Line Rask Abildgaard, Søren 
Brogaard Jørgensen

Elevråd: Ikke inviteret – kan ikke mødes på tværs af 
klasserne i elevrådet

Afbud: Brian H. Jeppesen, Suna Søndergaard

 
 
 
Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Skolebestyrelsens 
årsberetning

Input til skolebestyrelsens årsberetning (se sidste års 
årsberetning efterfølgende).

- Orientering om to-lærer ordning
(Co-teaching og Guided Reading)
- Foreningsmesse
- Garderobe på mellemtrinnet
- Ny hovedindgang
- Bevægelse i hverdagen
- Variation i undervisningen
- Madordning
- Tilsyn med principper
- Kiss ´n´ go – parkering
- Lys på P-plads ved Hallen

20 min. Trivselsmåling Orientering om trivselsmålingen

- Gennemgang af Trivselsmålingen 0.-3. kl. og Trivselsmålingen 
4.-9. kl.
- Trivselsmålingen inddelt i 4 Temaer:
Social trivsel
Faglig trivsel
Støtte og inspiration
Ro og orden
- Trivselsmålingerne sendes ud til de enkelte klasseteam, og 
behandles til læringssamtalerne til næste skoleår.

5 min. Nationale test Orientering om de nationale test, som er udsat til september (6. 
klasse?)

- Det var meldt ud, at de nationale test, blev udsat til efteråret 
2020 – men med den nye genåbningsplan, er det nu besluttet, 
at testene skal gennemføres inden 19. juni 2020
- Der skal gennemføres test i:
Dansk (2., 4. og 6. klasse)
Matematik (3. og 6. klasse)
Engelsk (4. klasse)
- Skolen er ikke længer forpligtet til at sende resultaterne af 
testene ud til forældrene

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

5 min Budgetopfølgning Gennemgang af økonomi år til dato og budget.

- Der har været et merforbrug på lønninger, grundet større 
vikarbehov.
- Det ser ud til, at vi kommer ud med et lille underskud.

10 min Tillæg til 
kvalitetsrapporten

Drøftelse af tillæg, som forvaltningen har udarbejdet og som 
skal i høring os. Tillæg findes nederst i dette dokument.

- Bilag taget til efterretning

10 min Valg til skolebestyrelsen Orientering om udskudt valg til skolebestyrelsen. På valg er 
Helle Mikkelsen og Lene Flintholm

- Valg til bestyrelsen bliver IKKE udsat til næste skoleår, da det 
kræver en styrelsesvedtægten. 
- Plan for valg præsenteres:
27. maj: Forældreinfo
  8. juni: Frist for kandidatopstilling
  9. juni: Valgmøde
12. juni: Offentliggørelse af resultat

15 min Orientering fra Line Punkter til næste dagsorden.

- Rengøringen er centraliseret under kommunale ejendomme i 
corona-perioden
- GLADE for at have ALLE børn tilbage i klasserne – STYRKE 
fællesskabet
- Fagfordelingen fremlagt for personalet i dag – nu er der 
bytterunde
- Ny medarbejder starter i Tidl. Sfo i morgen
- Jonna stopper på skolen (biblioteket) i morgen – har fået nyt 
arbejde.

5 min Evt. - Solpolitik præsenteret for bestyrelsen – Solpolitikken 
godkendt (med ændring af 2 stavefejl)

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 16. juni 2020
kl. 17.00 – 18.30
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