
SKOLEBESTYRELSES MØDE NR 4

Tirsdag den 18. december kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Peter, Kirstine, Michael, 

Carsten, Stine, Thilde og Liva

1. Velkomst og godkendelse af referat 
TID: 5 min
Godkendelse af referat 
Referatet godkendt.

2. Orientering 
TID: 15 min.
Fra skolen: Prototypeperioden - 21. århundredets kompetencer og elev til elev læring, 
Skolebestyrelsen tog ved sidste møde stilling til forslag om total rygeforbud på skolen. Vi 
har sendt følgende høringssvar:
(Fløringssvar fra skolebestyrelsen på Kirkebakkeskolen
Kirkebakkeskolen bakker op om forslaget der betyder, at der kan indføres en rygepolitik, 
der beskriver at elever ikke må ryge i skoletiden og/eller, at der kan indføres en 
rygepolitik, der bekriver at ansatte ikke må ryge i skoletiden. Rygepolitikken kan træde i 
kraft pr. 1. august 2019. Samtidig opfordrer skolebestyrelsen til, at alle arbejdspladser og 
ansatte, uanset antal, kan få hjælp og støtte til rygestop).

Kirsten:
Flere fra skolebestyrelsen har været til møde i Nyborg i foreningen "Skole og Forældre 
Der blev drøftet mange forskellige emner og talt med mange fra de andre bestyrelser. Vi 
bliver løbende inviteret til forskellige arrangementer. Forslag om at oprette lokalafdeling 
for Skole og Forældre. Foreningen er et godt "tredjeben " ift. samarbejdet mellem KL, 
skoler/medarbejdere, forældre. Der er en god mulighed for at få indflydelse, hvis man 
stiller op i foreningen. Der bliver arbejdet med indeklima, lige vilkår for alle samt flere 
penge til folkeskolen.
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Vi har modtaget et høringssvar ift. ressourcetildelingen, som også skal behandles:
Henrik gennemgik forslaget. Henrik skriver ud til SB, der kan komme med kommentarer 
tilbage til ham.

Henrik: Der afholdes juleafslutning i kirken som sædvanlig.
Prototypeperioden står for døren: Her afprøves nye tiltag som fx fællessamling om 
morgenen. Vi samler også data på, hvad eleverne får ud af prototypeperioden. Disse data 
kommer også tilbage til skolebestyrelsen.

3. Nyt fra Elevrådet_________________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om Elevrådets arbejde.

Elevrådet:
Der er talt meget om mobilpolitikken. Der er blevet produceret hoodies. Der har været 
afholdt julepyntningskonkurrence, og der arbejdes på boldudlån for både det store og det 
lille elevråd. Udeområderne er også et tema. Stor tilfredshed med kantinen fra alle elever. 
Skolens maskot er blevet en tiger. Der er et ønske om en mikrobølgeovn i udskolingen. 
Markedsdagen behandles på næste møde.
Kommentarer fra forældre i forhold til skoleovertagelsesdagen. Der skal udarbejdes et 
idekatalog til brug på årgangene.

4. Retningslinjer for skærm og mobil____________________________________________
TID: 25 min.
Baggrund: Der er lavet et forslag til principper for skærm og mobil brug på 
Kirkebakkeskolen. Principperne tager udgangspunkt i de principper, der blev lavet af den 
foregående bestyrelse.
Se bilag 1

Henrik gennemgik forslaget til princippet.
Tanken er, at princippet træder i kraft efter uge 8. Der er indkøbt fodboldspil, basketkurve, 
masser af spil, bolde m.m., som er ønsket af elevrådet.

Skolebestyrelsen bakker fuldt ud op om tanken om, at brugen af sociale medier ikke finder 
sted i skoletiden. Selve implementeringen blev drøftet på mødet.
Der nedsættes et udvalg bestående af Kirsten, Birgitte, Stine, Kirstine og Henrik, der juster 
i princippet og fremlægger det næste gang. Dette laves som et "princip 0" - altså 
eksemplarisk i forhold til de fremtidige principper.



5. Økonomi
Baggrund: Gennemgang afårsregnskab/budget 2017/18.
Se bilag 2 
TID: 10 min

Vi overfører godt en million kr. til 2019 (vi gik ind i året med en overførsel på 1,8 mill.). 
Vi har prioriteret en ny indgang til klubben/FabLab samt ventilation ved sceneområdet. 
Budgettet kommer på igen først i kalenderåret.

6. Pause med spisning
Baggrund: Vi spiser julemad sammen 
TID: 30 min

7. Forberedelse af skolebetyrelsesmøde med Engum skolebestyrelse_________________
TID: 10 min

Baggrund: Til januar skal vi arbejde med principper for samarbejde med Engum Skole 
sammen med deres skolebestyrelse. Vi kigger sammen på princippet og har dialogen om 
samarbejdet og ønsker til januar mødet med dem.

Henrik og Lone fra Engum laver forslag til processen.

8. Årshjul_________________________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Nyt forslag til årshjul.
Se bilag.
Til sidste møde var der forslag om at tilføje "Her udvikler vi talentf "Den åbne
skole", "Den gode tone", og at vi bliver dygtige til forventningsafstemning på alle områder
- bl.a. i ft. at modtage nye elever generelt.
Beslutning: "Den åbne skole" tages også op i år, og der arbejdes sideløbende med dette.
Se bilag 3

Punktet udsættes.



9. Evt.____________________________________________________________________
TID: 5 min
Forældrehenvendelse omkring megen trængsel i garderoben i pauser, om morgenen og kl. 
14.00. Opmærksomhed på dette bringes til indskolingen.
Kirstine giver svar tilbage til forælder.

Referent: Jakob Nielsen


