
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referaters skolebestyrelsesmødet tirsdag den 28. maj 2019: 

 

Afbud: Christian, Maria, Jaris og Heide 

 

Ad 1. Ny dagtilbuds- og skolepolitik:. 

 

Palle orienterede om hovedlinjerne, de 5 temaer og de særlige fokusområder i dagtilbuds- og 

skolepolitikken. Bo orienterede om, at en procesplan for det videre arbejde med at omsætte 

politikken til mere konkrete handlinger/tiltag er på vej ud til skolens interessenter. Da denne 

procesplan bliver styrende for det videre arbejde med politikken, afventer skolebestyrelsen 

procesplanen.  

 

Ad 2. Elevinddragelse i skolebestyrelsesarbejdet:  

 

Skolebestyrelsen drøftede, hvordan eleverne i højere grad kan involveres og engageres i 

skolebestyrelsesarbejdet. Elevrådene opfordres til at arbejde mere systematisk og fokuseret med 2 

hovedtemaer for det kommende skoleår. De 2 temaer er 1) Skolepolitikken og 2) 

Trivselsundersøgelsen. Begge temaer bliver således også temaer i skolebestyrelsesarbejdet. 

Desuden tilbød Palle at gennemgå dagtilbuds- og skolepolitikken på et af de kommende 

elevrådsmøder, således at eleverne kan få kendskab til politikken. Forud for hvert 

skolebestyrelsesmøde vil Palle gennemgå skolebestyrelsens dagsorden med de 2 

elevrådsrepræsentanter. Det er elevernes ansvar og forpligtelse at selv at booke disse “formøder” 

med Lone, skolesekretæren.  

 

Ad 3. Skoleårets planlægning: 

 

Eva orienterede om processen i Frørup. P.t. arbejdes der med følgende temaer: Stille morgen, fælles 

morgensang, fælles morgenbånd den første time, spor 1 og spor 2 med aldersintegreret undervisning 

indeholdende lidt mere brede læringsaktiviteter, matematikbånd, peereducation, kontaktlærer (vs 

klasselærer). Det bærende i en delvis omorganisering i undervisningen skal være faste rutiner for 

børnene. Grundet elevtallet generelt i Frørup er det nødvendigt at tænke i nye måder at tilrettelægge 

undervisningen på.  

 

Per orienterede om processen i grundskolen i Ørbæk. I det kommende skoleår er der en klasse mere 

end i nuværende skoleår, men med de samme ressourcer/den samme bemanding, hvilket skyldes, at 

der på nogle årgange er relativt små klassestørrelser. Der arbejdes p.t. med bl.a. samlæsning i et  
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eller andet omfang, forsættelse af læsebånd og morgensang. Per gjorde skolebestyrelsen 

opmærksom på, at skoledagen i det kommende skoleår forkortes med 3 timer (USU-timer) om ugen 

for 0. - 3. klassetrin. Det betyder samtidig, at SFOs åbningstid udvides tilsvarende med 3 timer og 

ugen. Alt i alt færre USU-timer og mere SFO-tid.  

 

Bo orienterede om processen i overbygningen (6. - 9. årgang) i Ørbæk. Der søges en ny lærer til 

overbygningen. Der ændres i valgfagsordningen, således indføres 2 års valgfagsblok med prøve. 

Samarbejdet på 6. årgang, hvor 6. F er en dag om ugen i Ørbæk fortsætter. Som det ser ud nu, skal 

6. F til Ørbæk om onsdagen. Samarbejdet med Ungdomsskolen fortsætter.  

 

NB! Der afholdes ansættelsessamtaler den 7. juni om eftermiddagen. Er man interesseret i at deltage 

i ansættelsessamtalerne bedes man venligst snarest henvende sig til Bo.  

 

Ad 4. Ledelse af SFO: 

 

Skoleledelsen har - grundet Birgittes sygemelding - i samarbejde med Mogens overtaget ledelsen af 

SFO. Palle har fortsat det overordnede ansvar for SFO. Eva og Per overtager fra den 1. august den 

daglig ledelse af SFO i henholdsvis Frørup og Ørbæk. Mogens fortsætter fra den 1. august som 

pædagog og koordinator. 

 

Ad 5. Skolens økonomi og forventninger til fremtiden: 

 

Bo gav en status på skolens økonomi. Budgettet balancerer - på trods af flere 

langtidssygemeldinger. 3 langtidssygemeldte fratræder i forbindelse med skoleårets afslutning. Som 

det ser ud lige nu, styrer skoleledelsen efter et årsresultat på nul. Skoleledelsen har positive 

forventninger til fremtiden ikke mindst set i lyset af forventede ændringer i forhold til 

specialområdet?  

 

Ad 6. Skolerejser:  

 

Skolerejsen i overbygningen flyttet fra 8. til 9. årgang. Beløbsrammen, som p.t. er 1.100 kr. udvides 

til 1.300 kr. Kan eleverne og forældrene iværksætte aktiviteter, som kan give indtjening, vil det 

være en rigtig god ide.  

 

Skolerejse 5. eller 6. årgang? Det har fra tid til anden været drøftet, om skolerejsen på 6. årgang 

skulle flyttes til 5. årgang. Der er flertydige signaler ligesom der er plusser og minusser ved begge 

ordninger. Indtil videre ændres der ikke på den nuværende praksis. Beløbsrammen er fortsat på 

2.000 kr. 

 

Hvert andet år følges der op på beløbsgrænsen!  

 

7. Orientering om kommunikationskursus:  

 

Punktet udsættes til næste møde.. 

 

8. Skoleboden sortiment:  



 
 

 
 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

9. Meddelelser: 

 

Per fortalte, at der var 450 deltagere til grundskolefesten i Ørbæk. Per har efterfølgende fået 4 

henvendelser (med ros og ris) fra deltagere i skolefesten. 

Bo og Annette orienterede om sidste skoledag for afgangseleverne. Det var en rigtig god dag 

afviklet i et nyt format (uden nomineringer o.lign.). 

Bo orienterede om forsøg med mobilfri zone på 8. årgang. Indtil videre går det godt.  

 

Evt.  

 

Ingen bemærkninger til evt.  

 


