
Referat af SKOLEBESTYRELSES MØDE NR 5 

Tirsdag den 29. januar kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Peter, Michael, Carsten.

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

Referatet godkendt

2. Orientering 
TID: 15 min.
Fra skolen: Prototypeperioden, tilbagemelding ang. kantine 5. årg., Elevrådsformand fra 
Flældagerskolen på besøg, tilbagemelding omkring garderobe, Prognose for vores 
kommende elever.

-Kirsten: Seminar om fremtidens skole-hjemsamarbejde på lørdag den 2/2.

-Henrik: Redegjorde for elevfordelingen til kommende 0. årgang. 59 elever er skrevet op 
indtil videre.

-Tilbagemelding fra 5. årg.: Team 5 har ikke bedt årgangen om ikke at handle i kantinen, 
men blot gjort opmærksom på, at noget af spisetiden godt kan smutte pga. transporttid. 
Så hvis den enkelte elev ville have mere spisetid og hygge med kammeraterne, så er det 
ikke kantine.
-Tilbagemelding omkring garderoben: Specielt op til kl. 14.00 kan det være kaotisk. 
Teamene fra indskolingen vender tilbage og vil sammen finde på ideer til at afhjælpe 
dette.

-Torældrehenvendelserfra 3. årgang, (omkring holddeling m.m.). Henrik har talt med 
mange af forældrene. Skolebestyrelsen er ligeledes kontaktet af forældrene. 
Torventningsafstemningen er væsentlig, og kommunikationen har på nogle områder 
været mangelfuld.
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Kirsten laver et svar fra SB.

-Ønske om nedskrivelse af princip om holddeling. Dette diskuteres på et andet tidspunkt.

-Forældretilfredshedsundersøgelsen har en svarprocent på 73. Rapporten diskuteres i 
Med-udvalget og skolebestyrelsen. Der laves proces på indsatsområder.

-Elevrådsformanden fra Hældagerskolen har været på besøg og talt om deres mobilfrie 
skole. Udgangspunktet er positivt hos dem.

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

Elevrådet: Ingen fra elevrådet deltog på mødet.

4. Timetalsfordelingsplan for kommende år____________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Der er lavet et forslag til timefordelingsplanen for kommende år.
Evt. konvertering af understøttende uv. til fokus på skriftlighed i udskolingen.

Se bilag 1 - timetalsfordeling

Jakob redegjorde for timefordelingsplanen. Vi har netop fået oplysning om, at derfra 
skoleåret 2019-20 skal tilbydes et nyt valgfag i udskolingen med prøve i 8. klasse. Derfor 
kan der komme små korrektioner i fx læsebåndet, der kan reduceres i timetal.

5. Princip for skærm og mobilbrug på Kirkebakkeskolen____________________________
TID: 10 min
Baggrund: Princippet er nu revideret
Der blev nedsat et udvalg bestående af Kirsten, Birgitte, Stine, Kirstine og Henrik, der har 
justeret i princippet.
Se bilag 2 - princip
Punktet udsat

6. Velkomst og pause med spisning



Baggrund: Vi byder gæsterne fra Engum velkommen 
TID: 15 min

7. Skolebestyrelsesmøde med Engum skolebestyrelse

Baggrund: Vi har besluttet, at vi vil revidere vores principper omkring samarbejde med 
Engum Skole. Det er kun dele af Engum Skoles bestyrelse deltager, da Engum Skole er en 
del af en landsbyordning, hvor ikke alle medlemmer har relationer til skolen.
TID: 50 min
- Proces og gennemgang ved Lone (skoleleder Engum) og Henrik)
Se bilag 3: Principper vedr. samarbejdet mellem Kirkebakkeskolen og Engum Skole.

Princippet blev gennemgået og herefter blev der afholdt en proces, hvor medlemmerne 
fra begge skolebestyrelser gav input til ønsker om nye tiltag. Ledelserne fra begge skoler 
laver herefter udkast til et justeret princip, der kommer til drøftelse i begge bestyrelser.

8. Evt._________
TID: 5 min 
Intet at bemærke.

Referent: Jakob Nielsen


