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Dagsorden for skolebestyrelsesmøde den 1. marts 2017 kl.18.45 – 20.45 af-
holdes på skolelederkontoret 

 
Referent: Jeanette Mortensen 
Afbud: Marianne og Søren. 
 

1. Valg af ordstyrer 
Tina blev valgt. 

 
2. Godkendelse af referat fra forrige møde  

Godkendt.  

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 
4. Informationer fra  

 Ledelsen 
o Orientering om ny centerchef – Daniel Gottrup. 
o Orientering om vores terminskarakterer, der er gode og vores unge men-

nesker har præsteret godt.  

o Klasseoversigt over skoleåret 17/18: Vi får ressourcer til tre 9. klasser 
men kun til to 1. klasser. (1. klasse er dog lidt usikkert, da vi har elever i 
Velkomstklassen på Hotherskolen, som skal tilbage til os). Det er i støbe-

skeen, at vi igen skal have en SPX klasse. 

o Orientering om tankerne omkring Nye veje på mellemtrinnet.  
o Orientering om vores evaluering af Rullende skolestart for Børneudval-

get.  

o Orientering om kommende budget proces.  
o Orientering om to medarbejdere i SFO der ønsker at gå på henholdsvis 

efterløn og pension. 

 Skolebestyrelsen  
o Det undersøges hvorfor der er forskel på det timetal elever på et givent 

klassetrin har på de tre skoler i Stevns kommune. 

o På spørgsmål omkring sag om cykelskur og IT, orienterede ledelsen om 
status. 

 Medarbejderne  
o Orientering om at Stevns kommune er gået i forhandlinger med Kreds 44 

omkring en arbejdstidsaftale. 
o Der er foretaget besparelse i rengøringskorpset, hvilket har haft den kon-

sekvens, at opgaver der før blev varetaget af dem, nu er lagt ud til perso-
nale og elever. 
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5. Regnskabsopfølgning 2016, 2 bilag  
Orientering og gennemgang. 
 

6. Videre gennemgang og godkendelse af principper  
Ændringer i nr. 2 under skole/hjemsamtaler - Der gives mulighed for at den ene sko-
le/hjemsamtale bruges på at fremvise årets arbejde på forskellige måder ex fernisering.  

  
Tilføjelse nr. 4 i principper i fagfordelingen sidste afsnit – en forklaring på hvad supple-
ringsfunktioner er. 

  
           Slet afsnittet i nr. 4 Politik for understøttende undervisning – lektiehjælp/faglig 
           Fordybelse.  

 

 
7. Timefordelingsplan for skoleåret 2017/2018, bilag   

Vores forslag er, at vi fortsætter med samme timefordelingsplan som vi har haft i sko-

leår 16/17. Godkendt. 
Det blev drøftet om der er kvalitet nok i ressourcen i forhold til Læring- og bevægelses-
timerne.  

 
 

8. Lille oplæg fra inspirationslørdagen vedrørende Synlig læring  
Til efterretning.  

 
9. Eventuelt  

Der var intet under eventuelt. 
 

 
 
 

 
 
 

 


