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1. Princip for SFO’ens virksomhed 
 

Bilag: Princip for SFO’ens virksomhed. 
Tilsyn og eventuel revidering af princip, herunder orientering om indskrivning til SFO og 0. 
årgang kommende skoleår samt orientering om arbejdet med brobygning mellem 
børnehave og SFO. 
 
Referat:  

Der er ført tilsyn med princippet i SFO-rådet, og der er ikke ønsker til revidering.  

Pt. er der 56 børn indskrevet og 1 omgænger. Der kommer 3 små klasser til næste 
skoleår. Det har selvfølgelig en indflydelse på økonomien, så vi håber på 60 elever, når vi 
når sommerferien.  

Der har været samarbejdsmøde mellem skole/SFO og børnehaver ifb. med overlevering 
og genkendelighed for børnene, når de starter.  
 
Hvordan er det med frugtordning pt.? Der er gang i indkrævning igen efter at der er blevet 
mulighed for at have en Mobilepay-konto.  
Frugtordningen er forældre båret og ansvaret ligger her, men skolen er behjælpelig med at 
tjekke op på, hvem der har betalt og ikke betalt, så de forældre, som er ansvarlige, 
indkræver. Der evalueres løbende på, hvor mange der indbetaler i SFO-rådet. 
 
 
 

Dato: Tirsdag, den 8. marts 2022 

Sted: Personalerummet 

Deltagere: Julie Deleuran 
Jacob L. Poulsen 
Gitte Pedersen 
Cathrine Voiner, afbud 
Tine Skovmøller 
Nanna G. Haugbøl 
Søren Bitch Kirk, afbud 
Lee-Ann Noothong 
Laura Silberg, afbud 
Stine Lindgren 
Mille Geschwendtner 
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2. Princip Undervisningens organisering 
 

Bilag: Princip for undervisningens organisering samt bilag med forklaringer til udvalgte 
fokusområder for marts jf. princippet, som er: 
 
Oversigt over samlet elev til- og afgang på de enkelte årgange siden sidste tilsyn. 
 

Hovedsageligt handler afgangen af elever om fraflytninger væk fra kommunen. 6. årgang 

er dog en undtagelse, da der var udfordringer i efteråret. 

Vi har flere elever, som er kommet tilbage efter afprøvning af privat- eller efterskole. 

Vi har stigende elevtal, hvilket er godt.  

Der er stillet forslag om at se et år tilbage, og det skal drøftes, hvornår på året, at det giver 
bedst mening. 
 
Orientering om plan for organisering af skoledagen i det kommende skoleår 

 
Vi følger stadig princippet, som det står. Der er lagt op, at det bliver muligt endnu et år at 
konvertere understøttende undervisning til to-lærer-timer. Det mangler dog stadig at 
komme i forligskredsen. Når vi ved mere, kan der ske ændringer i denne del af princippet.  
Forespørgsel fra svømmelærerne om vi kan rykke svømmeundervisning til 3.-4. klasse i 
stedet for 4.-5. årgang. Styrelsesvedtægten er blevet opdateret og giver mulighed for at 
kunne gøre dette. Vi har forespørgsel ude hos svømmelærerne omkring, hvad der giver 
bedst kvalitet. Opmærksomhed på, at det vil give tre årgange med svømning til næste år, 
hvis vi vælger at ændre det.  
 

Orientering om ekstra ressourcer til holddeling på 1. til 9. årgang. 

 
Fortsætter med UUV-flex pr. klasse ugentligt til klassemøder og trivselsarbejde eller ved 
uv. differentiering eller holddeling i særlige fag, hvis behov for det.  
Pulje med flextimer til hver årgang, så der er mulighed for to-lærer-timer ved behov.  
Ca. 5000 timer i kompetencecenteret, som er ude på årgangen.  
3 uger om året fortsættes som årgangsuger med fuld ressourcedækning. 
 
Andelen af lærer- og pædagoguddannede vikartimer oplyses, hvis mere end 50% af et 

fags timer i en klasse dækkes af vikarer. 

 

Det er svært at fortælle noget om andelen, vi kan ikke trække en andel ud. 

Vi kan sige hvilke faste vikarer der dækker noget af et fag. Vi er optaget af at skal børnene 

vikardækkes over en længere periode, at det så er vigtigt for os, at der skabes kontinuitet 

og genkendelighed hos børnene ift. den voksne der sættes ind i skemaet. Vi har pt. i år to 

læreruddannede vikarer i en kombi med fysik og matematik og to vikarer der er under 

læreruddannelse, som er ansat i en kombi med kulturfag og madkundskab og HDS 

Det skal vurderes hvordan, vi formulerer tilsynet, da oplysninger om andel ikke er muligt at 

trække i systemet og drøftes i skolebestyrelsen hvilke oplysninger skolebestyrelsen har 

behov for. 

Funktionsbeskrivelsen som er vedlagt anvendes ifb. med opstart af en vikar, så de kender 
de helt grundlæggende forudsætninger for arbejdet og er koblet på en samtale. Den er 
udarbejdet som et supplement (huskeseddel) til rundvisning og vores skolefortælling forud 
for ansættelsen. Den udleveres sammen med ordensreglerne for skolen. 
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Det foreslås fra skolebestyrelsen, at den kigges igennem ift. sproglige formuleringer og 
stavefejl. 
 
Eksempler på hvordan motion og bevægelse har været tænkt ind i undervisningen siden 

sidste tilsyn v/skoleleder 

 

Et område vi skal have fokus på igen. Vi har ikke levet op til vores egne idealer. Det skal 
være et omdrejningspunkt igen til næste år. 
Der arbejdes med bevægelsesaktiviteter i klasselokalerne i undervisningen, men 
udendørs skoleaktiviteter har det haltet med. Med forårets komme og ingen corona er der 
så småt ved at komme gang i den igen. 
Af nye tiltag er der på 1. årgang er der morgenløb og i udskolingen har vi udvidet haltiden. 
Fokus og indsat skal målrettes, så vi får overblik over hvor, hvorfor og hvordan en mere 
systematisk indsats kan igangsættes. 
 

Generel orientering om supplerende undervisning og specialundervisning v/skoleleder 

 
Skolen prioriterer at ressourcerne i ressourcecenteret tildeles på årgangen, således at 
indsatserne kan foregå i forskellige fællesskaber. Vi vægter at børnene ikke ekskluderes i 
individuelle tilbud, men at der er tilbud og man kan være en del af forskellige fællesskaber. 
 
Tilsynet er gennemført. 
Ift. revidering af princippet besluttes det at, der er brug for revidering.idet skolen ikke kan 
levere de ønskede oplysninger som princippet foreskriver. Revideringen finder sted efter 
endt tilsyn i maj. 
 
 

3. Opfølgning på klassedeling på 6. årgang v/faglig leder for mellemtrin 
og udskoling 
 

Det blev på SB-mødet i september 2021 besluttet at man efter ca. 6 måneder skal gøre 
status på denne klassedeling. 
 
Referat 
 
klassedelingen forløb efter planen, der var desværre nogle elever der tilbage i efteråret 
valgte at skifte skole. Det er skolen ærgerlig over, idet de ikke fik oplevelsen med af at nye 
forhold kan skabe ny trivsel og muligheder. status pt. er, at eleverne har det rigtig godt og 
at lærerne melder tilbage om god trivsel. Pt. er de i gang med at øve revy, som de glæder 
sig til at fremvise. 
Ledelsen var gennem efteråret i tæt kontakt med årgangens lærere, men det er de ikke 
mere, da det ikke er nødvendigt. 
Der har været god opbakning fra forældrene hele vejen igennem, hvilket skolen er sikre på 
også har haft betydning for udfaldet. 
Der går rygter om, at nogle elever evt. søger væk til privatskoler. Det håber vi ikke og vi 
håber at vores “Velkommen til udskolingen” på torsdag for forældre og elever fra 6. årgang 
kan vise en udskoling med fokus på faglighed og trivsel, som er værd at eleverne skal 
fortsætte i. 
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4. Orientering om resultat for 2021 

Skolebestyrelsens budgetudvalg har på forhånd gennemgået relevante dokumenter i 
forbindelse med regnskabet for 2021. 

Bilag: 
Regnskab 2021 

Referat:  

Underskuddet på 526.000 skyldes bl.a. indkøb til inventar og bygningsvedligeholdelse (fx 
nyt tek-lab og opgradering af billedkunst) 

Ønske: Hvad er overført fra regnskabet 2020 og hvordan går det ind i 2021 regnskabet? 
Skoleleder undersøger og vender tilbage. 
Et ønske om at være mere skarp på det fremadrettet, så vi har et overblik over flowet i 
forbindelse med rul fra et budget til et andet.  
Opgørelsen af det endelige regnskab er fra d. 2.3.22 
 

5. Opfølgning på budget 
 

 

 

 

6. Valg til skolebestyrelsen 

Procesplan for valget skal godkendes 
Regler for skolebestyrelsesvalg skal besluttes, se forslag. 

Desuden kan skolebestyrelsen diskutere, hvordan man vil forsøge at engagere nye 
medlemmer, og hvilke muligheder kandidaterne har for at føre valgkamp via skolens 
digitale platforme mm. 

Bilag vedlagt: 

Procesplan (udkast v. skoleleder og formand) 
Styrelsesvedtægt for valg til skolebestyrelser 
Regler for valg til skolebestyrelser 

Referat:  

Procesplan: 
Godkendt  

Regler:  
Ansvar for gennemførelse: skoleleder 
Valgtidspunkt: hvert 4. år med mulighed for at træde ud hvis ønske om dette 
Afstemning: elektronisk 
Mulighed for fredsvalg: ja 
Opgørelse af valget: sekretær på HOL 
Klager over valget: skoleleder og formand 
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Konstituering og tiltræden: vi følger vores forretningsorden 
Suppleringsvalg: vi følger de angivne regler 
Bekendtgørelse af valgets resultater: vi følger de angivne regler  
 
Andre drøftelser:  
Det fremgår ikke af planen, hvordan vi engagerer forældre til at være med i bestyrelsen. 
Dette sker til valgmødet - skal dette have et andet navn, så det fremgår mere tydeligt at 
man introduceres til skolebestyrelsens arbejde mm.?  
Vi kan sagtens lave flere tiltag end der står i procesplanen, som er den mere formelle plan 
(en intern plan med mellemregninger) 
Indtænke tiltag mellem uge 10 og 14, så der er skriftlig kommunikation til at fastholde 
interesse (skoleleder, næstformand og formand) 
Plakater på skole/SFO til at gøre opmærksomme på valget (NGH) 
Involvere kontaktforældregruppen (formand og Gitte) 
Indtænke de nye forældre til maj-børnene (plakater gives til daginstitutioner samt give dem 
adgang til FB-gruppe) 
 

7. Planlægning af forældrearrangement og årsberetning 
 

Baggrund 
Skolebestyrelsen skal ifølge folkeskolelovens § 44, stk. 12 og 13 afgive en årlig beretning. 
De formelle krav til årsberetningen, jvf. lovens bemærkninger, er, at den 

● Indeholder en beskrivelse af det forløbne år 

● Fungerer som et evalueringsredskab for skolens ledelse 

● Fungerer som et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for 

skolebestyrelsen 

● Behandles på et møde, hvor forældrene kan kommentere og debattere forhold af 

betydning for skolen med skolebestyrelsen. 

Derudover kan årsberetningen indeholde en handlingsplan for skolens ledelse for den 
kommende tid.  
 
Skolebestyrelsen skal på dette møde beslutte, hvordan årsberetningen udformes, 
publiceres og aftale mødedato for forældre 
 
Årsberetning 2020/2021 blev behandlet på møde med forældre den 12. august 2021. 
 

Referat: 
 
Vi slår årsberetning sammen med introduktionsmødet/valgmødet 
Fælles forældrearrangement med Præstemosen er allerede i kalenderen i efteråret.  
 

8. Endelig godkendelse af dokumenter – SB forretningsorden og Princip 
Arbejdets fordeling mellem det undervisende personale 

Aftalen fra sidste møde har været at dokumenterne skulle godkendes skriftligt, men da 
ikke alle har meldt tilbage, godkendes dokumenterne endeligt på dette møde. 

Bilag vedlagt: 
Forretningsorden 
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Princip: Arbejdets fordeling mellem det undervisende personale 
 
Referat:  
 
Princippet er godkendt.  
Forretningsorden er godkendt.  
 

 

Meddelelser 
 

Formand 
 
Skoleleder 
 
Trafik Planteheldvej 
Trafikgruppen har været samlet på baggrund af, at skolen er blevet præsenteret for et 
forslag om kiss and ride mellem fortov og cykelsti, hvilket vi ikke er interesserede i. De er 
pt. i gang med at udarbejde et nyt forslag og der bliver derefter indkaldt til et møde. 
SB skal udfylde et spørgeskema omkring skoletrafiktest og trafiksikkerhed. 
SB har modtaget brev fra Grundejerforeningen Landlyst omkring trafikforholdene.  
 
Andre 
 
Næstformand: 
SKOK-møde afholdt 3. marts 
Ny aftale om mulighed for skoleåret 2021/2022 at fravige krav om erstatningstimer for 
aflyst undervisning på grund af udfordringer med højt corona-fravær blandt personalet i 
grundskolen.  
På den måde vil skolerne blive stillet, som om de havde gennemført undervisningen. 
 

Eventuelt 
 

Fælleskommunalt møde om sundhed i april – hvem deltager? (Dato skal bekræftes inden 
SB-mødet) 
 
Kontaktforældremøde bliver den 11. maj 2022. 
 
Punkter til næste møde skal være formanden i hænde inden 10.4.2022. 
 

Referat 
 

Fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Referat udsendes 
senest 15.3.2022. 
 
 
Referent Mille 
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