
 

 

  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 25/4-2019 kl. 17.00-19.00 

 

 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Else-Marie Thomsen 9A Elevrådsrepræsentant X 

Heidi Lykke Jensen 8A Elevrådsrepræsentant X 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant X 

Karina Nørgaard    Forældrerepræsentant x 

Heidi Kiel Forældrerepræsentant Afbud 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant Afbud 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Elevråd og elevforhold 
 

 Afholdt en god Gallafest med god mad. Hyggeligt Hawaii-tema.  
Gode reaktioner på at den er flyttet til foråret.  

2 Orientering og drøftelse 
Brug af skolens lokaler 
- udfordringer 
- revidering af retningslinjer 
 

 Der er stor efterspørgsel på at lave arr. fredag aften samt med 
overnatning til lørdag. Udfordring med pedellens tidsforbrug i 
weekenden.  

 Retningslinjerne tilrettes så overnatning kun finder sted på hver-
dage. 

3 Drøftelse 
Evaluering af årsmødet 
 

 Meget lavt fremmøde (1 pers)  

4 Orientering 
Økonomi 
 

 Den nye tildelingsmodel udfordrer økonomisk pga antallet af 
børn fra Kibæk Skoledistrikt der går i specialklasser på andre 
skoler. Udfordringer og dilemmaer drøftet.  

 I det kommende skoleår reduceres med ca 1,5 fuldtidsstilling.  

 Budget 2019 viser et mindre underskud.  

  

5 Orientering og drøftelse 
Skoleårets planlægning 
- Timefordelingsplan 
- Ledige stillinger og ansættel-
sessamtaler 
 

 Timefordelingsplan fremlagt. I forslaget ligger vi over det obliga-
toriske timetal i dansk og matematik på et helt skoleliv fra 1. – 9. 
årg.  Vi tilbyder valgfag i 7. – 9. årg.  

 Der tilbydes et varieret udbud af valgfag med henblik på at der 
er noget for både piger og drenge. SB godkender.  



 

 

  

 

 Nuværende 6. – 8. årgange er præsenteret for de praktisk/mu-
sike fag i næste skoleår.  

 Der skal ansættes 1 lærer.  Ansættelsessamtaler afvikles enten 
1. el. 6. maj.  

 Der er ansat en Bhv.klasseleder fra kommende skoleår. 

6 Orientering og drøftelse 
Status fra arbejdsgruppen 
vedr. trivselsråd 
Bilag er vedlagt 
 

 SB har udarbejdet et inspirerende og fyldigt materiale om Triv-
selsrådets opgave og ansvar, som kan anvendes direkte på for-
ældremøder og til trivselsrødderne.  

 Forslaget gennemlæses og godkendes endeligt på næste SB-
møde 

7 Orientering 
Inspiration fra England 
 

 Udsat. 

8 Meddelelser og orientering 
 

 
 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

 Fmd og næstfmd deltaget i samrådsmøde. Bl.a om hvordan 
”Børne og Unge politikken” synliggøres på skolerne.  

  

- Personalet 
 

 Er påbegyndt tanker på næste skoleår. Der er go` arbejdsro i af-
delingerne.  

- Skoleledelsen 
 

 Skoleårets planlægning er godt i gang, med fagfordeling m.m. 

 Skoledagen forkortes med 2 t i mellemtrin og udskoling.  

 BFU har endelig godkendt at der oprettes Juniorklub og Ung-
domsklub i Kibæk.  

- SFOleder 
 

 Henrik og Jette deltaget i møde med en skole fra Ålborg kom-
mune som er nået rigtig langt med samarbejdet mellem indsko-
ling og SFO, som kan inspirere til udvikling på Kibæk Skole.  

9 Evt. 
 

 Fra en forældrevinkel frustrere elevplaner i Meebook lidt bl.a 
omkring aflæsning af bedømmelser via farvekoder.  

10 Lukket møde:  
 

 

11 Næste møde:  
Evt. punkter 

 

 
 
 

 


