
 

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen 
 

Sted:  

Personalerummet 

 

Dato og tid: 

27. februar 2019, 18.30-20.30 

 

 

Deltagere: 

 

Afbud:  

Jakob, Natasja 

Møderækken: 

 28. august 

 26. september 

 30. oktober 

 6. december 

 29. januar 

 27. februar 

25. marts 

25. april 

20. maj 

25. juni 

        

Pkt. Dagsorden. Indhold Beslutninger Referat 

1.a 

15 

min 

Orientering fra 

a) Ledelse 

 

b) Personale 

 

c) Formand 

 

Nyt siden sidst.  

Herunder orientering om konsekvenserne af nyt lovgrundlag 

 

 

Forslag om indstilling til kommunalbestyrelsen ifm. ny lovgivning 

Orienteringspunkt 

Bilag om ny lovgivning udsendt 

 

 

 

 

a) 

Ændringer i lovgrundlaget gennemgået 

og diskuteret.  Bestyrelsen ønsker, at 

muligheden for kortere skoledag ved at 

konvertere understøttende undervisning 

til 2-lærertimer udnyttes. 

Det undersøges nærmere, om de 

frigivne timer SKAL bruges i den 

aktuelle klasse – eller om de evt. bruges 

til tilrettelæggelse af turboforløb fordelt 

på flere klasser. 

Skoleledelsen startet med ”min tid” 

samtaler med medarbejderne. 

Samtalerne indeholder bl.a. ønsker 

omkring næste års timefordeling. 



APV foretages i foråret. 

Distriktsmøderene afskaffes og erstattes 

af et ”fælles koordinerede team”, der 

består af områdets skoleleder, 

dagtilbudsledere, PPR og en 

myndighedsbehandler fra børne- 

ungeområdet. Teamet mødes hver 

anden uge. 

b)  

Fastelavn med tøndeslagning 

c) 

SFO har haft filmfestival – det var en 

stor succes. 

Fastelavn med lege (ikke tøndeslagning) 

 

1.b 

10 

min 

Orientering fra 

elevrådet 

 

Nyt siden sidst.  

Forslag og ideer. 

Orienteringspunkt   

Elevrådsrepræsentanter fraværende 

2. 

15 

min. 

Økonomi Klarhedsark gennemgås af Vibeke Orientering om status for skolens økonomi  

Oversigt uddeles på mødet. 

 

Vibeke gennemgik arket. 

I forhold til aktivitetsbudget er der i 

januar en merudgift, da mange 

(års)abonnementer betales i januar. 

 

Skolen forventer at overholde 

handlingsplanen med et mindreforbrug 

på 300.000 kr. 2019. 

Som udgangspunkt skal SFO ikke 

bidraget til handleplan i 2019. 

 

3. Arbejdet med 

principper  

Princip om klassedannelse efter 5. klasse. Bemærk lettere revideret.  

 

Reviderede forslag udsendt i 3 bilag. 

Drøftelse og beslutning. 

 



15 

min. 

 

 

 

 

 

Revidering af 2 af skolens principper: 

”Princip og rygeforbud” og ”Princip om Erhvervspraktik” 

Forslag til 1-2 principper der skal revideres på næste møde:  

”Princip om klassekasse”  

 

 

Princippet om rygeforbud– med 

rettelser fra sidste møde- diskuteret. 

Nye ændringer indarbejdes til næste 

møde. 

Princip om erhvervspraktik godkendt. 

Princip om klassedannelse: Tilbage 

melding fra lærere er blandede og giver 

ikke nogen klar tilkendegivelse. 

Skolebestyrelsens medlemmer giver 

udtryk for både fordele og ulemper. 

Princippet drøftes yderligere på 

kommende møder – hvad er argumenter 

for og imod, og hvilket børnesyn ligger 

til grund.  

I forlængelse af punktet, blev det 

besluttet, at ledelsen til næste møde 

udarbejder udkast til princip, der 

omhandler mulighed for ny 

klassedannelse ved behov. 

4. 

10 

Min 

Oplæg til nyt princip 

om brug af digitale 

devices 

Orientering ved arbejdsgruppen (Jacob og Anders) 

Evt. ændringer tilføjes og oplægges videresendes til drøftelse blandt 

medarbejderne. Herefter tages punktet op igen i bestyrelsen. 

Gennemgang og revidering af oplæg 

Bilag udsendt 

 

Udskudt til næste møde. 

5. 

20 

min. 

Bevægelsesbånd ver. 

2.0 og ny aftale om 

folkeskolen 

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at videreføre bevægelsesbånd, 

samt drøfte alternativer til at indføre læsebånd i stedet. 

Ledelsen redegør for den økonomiske ressource tilknyttet aktiviteten. 

Skolebestyrelsen  

Drøftelse og beslutning  

Punktet tages på på næste møde, da der 

kan ligge nogle muligheder – for 

bevægelse i et eller andet omfang - i det 

ændrede lovgrundlag for bl.a. 

understøttende undervisning. 

 

6. 

20 

min. 

Emneuge uge 13 Orientering om rammerne for emneugen. Hvad kan forældrene bidrage med 

og hvordan sikrer vi inddragelse? Arbejdsgruppe? Mødes med 

medarbejdere? 

Orientering og beslutning.  

Ugen er en ”æstetisk uge”, hvor der er 

forskellige værksteder. Vibeke skriver i 

uge 9 til alle forældre, med opfordring 



til at komme med materialer, man måtte 

have liggende -  stof, træ, maling, …. 

 

Torsdag er der mulighed for, at forældre 

kan komme og se, hvad eleverne har 

lavet i ugens løb. Dette vil være før  

eller efter skolekomedien, der spilles 2 

gange samme dag.. Der vil også være 

mulighed for at forældre og elever kan 

købe mad torsdag i forbindelse med 

arrangementet. 

 

 

 

7.  

10 

min. 

Evt. 

 

-Hvad er strømforbruget ved at have gamle køleskabe, mikroovne, elkedler 

mm. i klasserne (formand). Skal det fortsætte? Evt. emne for grøn uge? 

-Mulighed for etablering af solceller på skolen (formand) 

Nye emner der skal håndteres og evt. 

sættes på kommende møder 

 

Sættes på som punkt på kommende 

møde. 

 


