
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 26. marts 2019 

 

Afbud: Christian 

 

Ad 1. Carina introducerede temaet: “Kedsomhed i skolen” fra medlemsbladet “Skole og Forældre”. 

Introduktionen gav anledning til en drøftelse omkring variation i skoledagen. Kedsomhedsbegrebet 

blev foldet ud, og der var konsensus omkring, at skoledagen byder på variation, men at der også er 

situationer i skoledagen, som nogle børn oplever som kedelige. I forhold til mange børns stigende 

forbrug af digitale spil og et øget tidsforbrug på de sociale medier kan skoledagen for nogle børn 

blive en udfordring i forhold til at bevare elevernes koncentration. Så der er brug for at folde 

“kedsomhedsbegrebet” mere ud og gøre det til en drøftelse af “variation i skoledagen” i stedet for. 

Kedsomhed kan også handle om, at børnene i skolen udfordres eller underudfordres på det faglige 

niveau.  

 

Da eleverne snart skal udfylde en ny trivselsmåling, vil skoleledelsen kunne give en tilbagemelding 

- ikke nødvendigvis på “kedsomhed” - men på spørgsmål, som læner sig op ad “kedsomhed”.  

 

Ad 2. Carina introducerede til temaet: “DM i skoleudvikling”. Formålet er at stimulere en 

udviklingskultur i folkeskolen. Der stilles store krav til de udviklingsforløb, som sendes til 

ministeriet til vurdering. Skolen har tidligere indsendt forløb. Der er ansøgningsfrist den 4. oktober. 

Skolen har ingen aktuelle planer om at deltage i DM i skoleudvikling.  

 

Heide inspirerede skolebestyrelsen til at drøfte, hvordan vi kan udvikle os som skole snarere end at 

fokusere på enkeltstående projekter? Hvad kan/skal vi satse på som skole i et konkurrenceudsat 

lokalområde. Skolebestyrelsen besluttede at gøre dette til et tema på de kommende møder.  

 

Ad 3. Bo gennemgik i store træk ressourcetildelingsmodellen for det kommende skoleår. 

Grundlæggende ligner ressourcetildelingsmodellen den fra de tidligere år.  Der er dog justeringer i 

forhold til henholdsvis 4-mio.-kr-puljen og 2-mio-kr-puljen, som delvis kompenserer 4kløverskolen 

i forhold til en presset klassedannelse. 23 elever er således fortsat omdrejningspunktet for 

klassedannelse, og her er 4kløverskolen udfordret. Niveauet for visiterede elever ligner niveauet fra 

de foregående år, så der er derfor ikke så meget at hente på den konto. Mads og Sune, som har en  
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særlig interesse i de bagvedliggende tal, booker en tid hos Bo, som så vil gå lidt tættere på de 

mange tal. 

 

Ad 4. Annette gennemgik i store træk lokalaftalen for lærerne i Nyborg Kommune. 

Overordnet set har det været en god proces, og lokalaftalen er generelt set en tilfredsstillende aftale. 

Annette bemærkede følgende elementer fra aftalen: 

Max undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere. 

Der skal sætte tid på større opgaver. 

Der skal fortsat være mulighed for at forhandle flekstid. 

Det afsætte såkaldt “puljetid”. 

Der indgår en gensidig forpligtelse til at arbejde med temaet: “Professionel kapital”.  

 

Ad 5. Justeringer af folkeskolereformen.  

Skoleledelsen er i gang med at indtænke de forslåede justeringer. Det skal dog bemærkes, at der 

mangler en 3. behandling i Folketinget.  

Elementer fra forslaget til implementeringen fra skoleåret 2019/20: 

Skolebestyrelsen er med til at ansætte skoleleder Man kan vælges til skolebestyrelsen for en 2 årig 

periode Elementer fra forslaget til implementering fra skoleåret 2020/21: 

Kortere skoledag (3 timer) for børnene i indskolingen.  

2 timer tysk på 5. klassetrin. 

2 timer historie på 9. årgang. 

3 timer idræt 7. - 9. årgang. 

Styrkelse af de praktisk musiske fag i overbygningen - herunder 2 årige valgfagsforløb med 

afsluttende prøver. Billedkunst i overbygning. Generelt fokus på temaet: “Færre vikarer og mere 

kvalificeret vikardækning?” 

 

Ad 6. Eva orienterede om status på Aula. Eva viste skolebestyrelsen de tilgængelige 

demonstrationsvideoer.   

 

Ad 7. Palle orienterede om den fremtidige ledelsesorganisering, hvor der - som erstatning for de 2 

SFO-ledere - ansættes en koordinator til at varetage den daglige praktiske organisering af 

aktiviteterne i SFO. Skoleledelsen overtager samtidig ledelsen af SFO på begge afdelinger.  

 

Ad 8. Meddelelser. Ingen meddelelser. 

 

Ad 9. Evt. Carina foreslog følgende punkter til næste møde i skolebestyrelsen: info-/salgsmateriale 

(?), kalender/årshjul for større arrangementer. 

 

Referat skrevet af Palle 
 

 


