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Dagsorden for skolebestyrelsesmøde den 28. september 2016 kl.18.45 – 20.45 
afholdes på skolelederkontoret 

 
Referent: Jeanette Mortensen 
 
Afbud: Marianne B., Brian, Therese. Kim G. mødte senere. 
 

1. Valg af ordstyrer  
Tina blev valgt 

 
2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet blev godkendt 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 
4. Valg af forældrerepræsentant til ansættelsesudvalg 

Brian blev valgt 

 
5. Informationer fra  

 Ledelsen  
o Nyt tag på SFO  

o Pilen bliver malet i efterårsferien 
o Opstart af Camp nye veje – rigtig god start – TV2 Øst har været på besøg 

i dag 

o Pt. er der 10 ansøgere til ledig lærerstilling. Ansøgningsfristen er 3.10.16 
o Lærernes dag den 5. oktober bliver markeret ved besøg fra Kreds 44 ved 

Pernille Nørregård og BU formand Janne Halvor  

o Kommende punkt i SB - ændringer i skoledistrikterne  
o Stilling i SFO 
o Der arbejdes med Høst emne i SFO 

 

 Skolebestyrelsen 
 

 Medarbejderrepræsentanterne 
o Udfordringer med at få tid til linjeuddannelse til at slå til. Der er fundet en 

løsning her, men det kunne være ønskeligt at der findes en lokal løsning i 

femtiden. 
 

 Elevrådet  
o Sigurd fra 7.c er valgt til at deltage i SB møderne. 
o Elevrådet har et ønske om, at de må cykle helt hen til cykelskuret ved 

Bøgen. Hvis dette ønske ikke kan imødekommes, ønsker de sig et cykel-

skur ude ved den offentlige sti bag Egen. Vi tager det op, når Anton 
Svendsen kommer til et SB møde. 
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o Bøgen ønsker sig sofaer og planter til fællesareal. Der arbejdes videre i 
afdelingen på dette. 

o Mørklægning ved filmtorvet fungerer ikke, så der ønskes også en løsning 

på dette. Det tages på et afdelingsmøde i udskolingen og vi vender tilba-
ge til elevrådet med et svar.  

 
6. Forberedelse af skolechef Anton Svendsens deltagelse på SB møde den 16. novem-

ber 2016  
o Skolebus udfordringen i dag – og set i lyset af tanken om nye skoledistrik-

ter  
o Tid til forberedelse – oplevelsen af dalende kvalitet i undervisningen, re-

krutterings udfordringen til Store Heddinge skole 

o Tid til uddannelse  - UCSJ forventninger til tidsforbrug og den reelle tids-

fordeling 
o Elevrådet ønsker et nyt cykelskur – hvordan kommer elevrådet videre med 

denne sag 

 
7. Status netværk og netværksudfordringer pt.  

 
o TDG gav en orientering om de udfordringer vi har haft med netværkets ka-

pacitet efter skolestart. TDG orienterer om den kortsigtede løsning, hvor vi 
lukker ned for gæstenetværk for at sikre netværk til skolens grej. 

 
8. STH Boost i udskolingen 
 

Orientering: 
o Boost i fagene dansk, matematik og engelsk.  

o Perioder aug. – dec. 8. årgang, dec. – april 9. årgang, april – juni 7. årgang 
o Tid: 9 lærer-lektioner om ugen = 3 lektioner til hver elev i den periode de 

har Boost 

 
9. Eventuelt 

 

Kim G. orienterer om Camp Nye vej 
 
Birgitte: Skal vi fra SB gøre noget i forhold til lærernes dag? Forslag at der skrives ud til 

forældrene på forældreintra opslagstavlen. Birgitte skriver ud. 
Birgitte: forslag til anden form til vores skolefoto bog. 
Birgitte: opfordrer til brug af materialet Brug bolden. 

Birgitte: opfordrer til at benytte gratis undervisnings tilbud i lokal området.  

Birgitte: hvordan skal vi som SB medlem forholde os til henvendelser fra forældre? 
Punktet tages op på næste SB møde 
 

Søren: Spørger ind til hærværk sagen på taget. 
 
Kim: Svømmeprojektet på 3. årgang er en succes.  

 
 
 


