
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 3. marts 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Jane Skovby, Suna 
Søndergaard, Lene Jensen, Lene Flintholm,  Line Rask 
Abildgaard, Søren Brogaard Jørgensen

Elevråd: elev fra 6 kl. 

Afbud: Helle Mikkelsen, Brian H. Jeppesen, Rasmus 
Ravn

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

8 min. Opslag på facebook Snak om opslag på facebook mv. fra skolens
arrangementer og hverdag.

Hvordan forholder skolebestyrelsen sig overfor forældre, der 
filmer på skolen (f.eks. til morgensang).
Bør der udfærdiges en retningslinje, der henviser til 
persondataloven?
Udsættes til senere møde.

22 min. Tilsyn med princip for 
orientering
om elevernes læring og 
trivsel

Drøftelse af hvordan vi skal føre tilsyn med dette princip, 
samt eventuelle rettelser i princippet. Se princippet efter 
dagsordenen.

Den numeriske vurdering (i dansk og matematik) savnes. Svært 
at følge elevernes læring (progression).
Kravet er bortfaldet – men ministeriet er ikke kommet med 
alternativ.
På ØJS evaluerer vi på kompetenceområder 4 gange om året i 
dansk og matematik – 2 gange om året i andre fag. Der er mere 
fokus på dialogen om evalueringen frem for kortlægningen.
Drøftelse af fordele og ulemper.
Hvordan kan man følge sit barns udvikling?
Princippet revideret og godkendt.

10 min. Velkomstfolder Drøftelse af forslag til velkomstfolder

Bilag, vedhæftet dagsordenen, gennemgået.
Kort beskrivelse af: mødetid, gåtid, pauser, praktiske 
oplysninger, madordningen, sygemelding af børn.
Henvise til hjemmesiden i Velkomstfolderen.
Line sender forslag til velkomstfolder rundt til godkendelse i 
bestyrelsen.

20 min Timeplan Drøftelse af forslag til timeplan

Bilag udleveret – gennemgået
Fordele og ulemper ved spisning i pause / fagfaglig 
undervisning drøftet.
Timefordelingsplanen godkendt!

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

6 min Skoleårets planlægning Line orienterer

Timefordelingen godkendes (3. marts)
Fagfordelingen påbegyndes (april)
Klasseteam meldes ud (maj)
Skemalægning (juni)

10 min Valg til skolebestyrelsen På valg er Helle Mikkelsen, Jane Mikkelsen og Lene
Flintholm

Bilag med tidsplan og opstillingsmøde udleveret.
Bilag gennemgået.
Valg-område etableres til Skolefesten (26. marts)
Helle modtager ikke genvalg.
Suna ønsker at træde ud af bestyrelsen – (Tina Olsen og Maria 
Louise Vester er suppleanter, og skal erstatte Suna)

6 min Orientering fra Line 19 elever indskrevet til Tidlig-SFO / 2 elever til Tvillingeklassen. 
Muligt, at vi skal ansætte ekstra ressourcer til Tidlig-SFO
Ny tildelingsmodel til Tvillingeklasse pr. 1. april
Øster Jølby Skole deltager i Orkestermester næste skoleår - 
afløser Strygerklasse
I gang med at planlægge emneuge (skolefest)
Infoaften på Dueholm for kommende 7. kl.: 25. marts

8 min Evt. Bjarke S. Sørensen har bedt bestyrelsen om deres holdning til: 
Bynær folkeskov. Jane sender et svar til Bjarke.

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 31. marts 
2020
kl. 17.00 – 18.30

• Opslag på facebook
• Princip for sponsorering
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