
Skolebestyrelsesmøde d. 17.december 2019 kl.18.00-21.00 

 
REFERAT 

MØDEDELTAGERE: 
Forældrerepr.:   Medarbejderrepr.: 

Benna B. Andersen   Anja Møller  
Daniel Kofoed   Margit Skøtt 
René Petersen   Elevrepr.: 
Janne Rieken    August Valdemar Pilegaard Heimann  
Per Rasmussen   Noah Marco Schlosser  
Dorthe Greve    Mødeleder: Benna 
Heidi Aabrandt 
    Referent: Vibeke 
Skoleleder: 
Vibeke K. T. Munck   Praktisk: Skolen er vært med lidt mad 
SFO-leder: 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden                                              (1 min.) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan dagsordenen godkendes, eller er der tilføjelser? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Godkendt. 
  

Punkt 2 Godkendelse af referat                                                          (1) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan referatet fra sidste møde godkendes? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Godkendt. 
 

Punkt 3 Orientering fra elevrådet                                                      (10) 

Ansvarlig: August og Noah  

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Afbud fra eleverne.  
 

Punkt 4   Drøftelse og beslutning: Princip for forældresamarbejde     (15) 

Bilag følger.                                                                                                                                                            

Ansvarlig: Alle  

Sagsfremstilling: Princippet har nu været til drøftelse i de forskellige afdelinger.  

Nu har bestyrelsen mulighed for igen at komme med tilføjelser og/eller 

ændringer.  

Bemærkninger:  

Beslutning: Godkendt med få rettelser.  
 

Punkt 5   Drøftelse og beslutning: Synliggøre 

bestyrelsen/bestyrelsesarbejdet via forældrekaffe i børnehaven?  

                                                                                                    (15)                                                                                                                                                                                                          

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: På sidste møde var der nogle, der kom med et forslag til, hvordan vi kan 

synliggøre bestyrelsen/bestyrelsesarbejdet mere i vores børnehave.  

Hvordan arbejder vi videre? 

Bemærkninger: Kan forældrene evt. bage kage til forældrekaffen fremover? 

 



Beslutning: Vi laver den første forældrekaffe på fredag 20.december fra 

klokken 13.30. 

Benna, René og Daniel tager tjansen på fredag.  

27.marts 2020 og 1.maj 2020 er næste gang forældrekaffe.  

Punktet tages op til august igen – sættes på årshjulet.  
 

 

Punkt 6   Drøftelse og beslutning: Ekstraordinært møde i starten af januar 

2020                                                                                           (10)                                                                                                                                                           

Ansvarlig: Vibeke 

Sagsfremstilling: Vi er blevet bedt om at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde d. 6., 7. 

eller 8.januar 2020, da I skal have mulighed for at udtale jer om 

følgende:  

1. Ændring af serviceniveauet for skolebuskørsel. 

2. Kvalitetsrapporten 2017 – 2019. 

Vi forventer, at der kommer materiale ud lige inden juleferien.  

Hvilken dato vælger vi? 

Bemærkninger:  

Beslutning: Vi flytter mødet d. 16.januar til tirsdag d. 7.januar 2020 klokken 

19.00. 

Benna forsøger at lægge alle SKB-møderne ind i den nye AULA-

kalender.  
 

Punkt 8  Orientering og drøftelse: Implementering af den ny 

dagtilbudsreform                                                                       (10) 

Ansvarlig: Margit/Vibeke 

Sagsfremstilling: Status – orientering om, hvor langt vi er nået.  

Mini-projekter, praksisbeskrivelser.  

Bemærkninger: Margit fortalte om en praksisbeskrivelse/episode, hvor nogle børn har 

leget rigtig godt i børnehaven. De voksne så til børnene løbende igennem 

eftermiddagen.  

Børnene havde fundet et par sakse, og børnene havde klippet totter af 

hinandens hår.  

Der har åbenbart været en dialog blandt forældrene på Facebook, som 

personalerne ikke har adgang til.  

Flere bestyrelsesmedlemmer fortæller, at de også har haft børn, der har 

klippet lidt i deres eget/andres hår. 

Beslutning: Der har været taget en snak med børnene i børnehaven om 

episoden.  

Det er selvfølgelig uheldigt, at børnene klipper hinanden. Vigtigt 

at dialogen tages med pædagogerne, i stedet for på Facebook.  

Børnene skal lære at sakse er et redskab. 

Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne tage dialogen med forældrene 

på fredag til forældrekaffe, hvis der er behov for det.  
 
 

Punkt 10 Drøftelse og beslutning: Evt. afkortning af skoledagen med 2 

lektioner på mellemtrinnet kommende skoleår                       (30)                                                                           

Ansvarlig: Vibeke 

Sagsfremstilling: Bestyrelsen ønskede på sidste møde at få en melding fra lærerpersonalet 

angående fordele og ulemper ved en afkortet skoledag på mellemtrinnet, 

inden der træffes en beslutning om evt. afkortning af skoledagen.   

Fra sidste møde:  



Kommunalbestyrelsen har fuldt Fremtidens skoleudvalgets anbefalinger, 

og åbnet op for muligheden for afkortning af skoledagen på 

mellemtrinnet og udskolingen jf. §16 d i folkeskoleloven.  

Opvækst og Læring vil følge undervisningsministeriet anbefalinger om, at 

anlægge en lempelig praksis inden for lovens rammer i forhold til 

folkeskoleloven §16 d (nedenstående pkt. 1 og 2), og en restriktiv 

praksis i forhold konvertering af understøttende undervisning efter 

folkeskolelovens § 16 b (nedenstående pkt. 3) 

1. Konvertering af understøttende undervisning på mellemtrinnet (4.-6. 

klasse) (jf §16 d) 

Alle klasser på mellemtrinnet vil fremover komme til at få mulighed for at 

afkorte med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser med 

henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende 

personaleforbrug i undervisningen. Dvs. den ugentlige undervisningstid 

kan reduceres fra 33 timer til 31 timer. 

 

Dermed kommer kravet om konkret og individuel vurdering til at 

bortfalde, og muligheden for konvertering af understøttende undervisning 

vil ikke længere kun gælde i særlige tilfælde. Det fremgår af 

bestemmelsen i § 16 d i folkeskoleloven. 

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i 

undervisningen, vil kunne være: 

• To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige 

faglige udvikling 

• Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt 

svage elever 

• Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse 

 

Det er skolelederen, der skal ansøge Chef for Opvækst og Læring om 

godkendelsen til at fravige en mindste varighed af undervisningstiden, 

herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Begrundelsen i 

ansøgning og godkendelse skal gives for den klasse, årgang eller for hele 

mellemtrinnet, der ønskes afkortet for. 

Bemærkninger: Vibeke gennemgik, hvad lærerne havde sagt af fordele og ulemper ved 

evt. afkortning af skoledagen.  

Beslutning: Enstemmigt vedtaget at søge om at afkorte skoledagen på 

mellemtrinnet til kommende skoleår.  
 

Punkt 11 Orientering: Økonomi                                                              (10)                                                                                                                                                                             

Ansvarlig: Vibeke 

Sagsfremstilling:    Opfølgning på dette års økonomi.   

Bemærkninger: Vibeke orienterede.  

Beslutning:  
 

Punkt 12 Orientering fra:                                                                    (15) 

Ansvarlig: Formanden Dorthe: Dorthe arbejder på at søge nogle fonde.  

SFO/Børnehaven Vibeke: Børnehaven skal pynte juletræ i kirken i 

morgen. Lukket mellem jul og nytår i både børnehave og SFO, da der 

ikke er nogle børn, der har behov for pasning. Der er købt to nye 

legehuse, og en ny girafgynge er bestilt. Der skal søges om 

byggetilladelse til girafgyngen.  

Skolen Vibeke:  



Revideret procesplan ansættelse af ny afdelingsleder.  Der er bestilt nye 

skilte. Nye ansøgere har givet udtryk for, at de får et meget positivt 

indtryk af vores sted.  

Medarbejderne Anja/Margit: Flere klasser har været ”med skolen i 

biografen”. 3.klasserne laver krybbespil torsdag aften for klassens egne 

forældre, og fredag er der afslutning for alle børn fra børnehave og skole 

i kirken.  

Anja fortæller, at hun har forskellige skilsmissegrupper. 

PR-udvalget: Positiv tilbagemelding på vores lille video fra nogle forældre 

udefra. Godt hvis man tager nogle forældre med i videoen.    

Andre: Træffemøde med politikere: Der var mødt to politikere op, og der 

var desværre ikke mange borgere mødt op, men der var en god dialog.  

Sygefraværet på Espe Skole & Børnehave er på 3%; flot.  

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: 
 

Beslutning:  
 

Punkt 13     Evt.                                                                                        (5) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: Glædelig jul samt godt nytår til alle.  

Beslutning:  
 
Punkter til næste møde: Haver til maver.  
 
For dagsordenen: Dorthe Greve og Vibeke K. T. Munck 


