
 

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen 
 

Sted:  

Personalerummet 

 

Dato og tid: 

20. maj 2019, 18.00-19.45  

Dialogmøde med UBU, 20.00-21.00 

 

Indkaldelse: 

 

Referat: 

Thorkild udsender pr mail og via Intra 

Deltagere: 

Julie (suppleant for Christina) 

UBU og deltagere fra forvaltningen 

 

 

 

Afbud:  

Christina 

Anders 

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. 

10 

min 

Orientering fra 

a) Ledelse 

 

b) Personale 

 

c) Formand 

 

Nyt siden sidst.  

 

 

Orienteringspunkt a) 

Proces om ny klassedannelse på nuværende 5. årgang 

igangsat. Der har været afholdt forældremøde. 

Samme proces sættes i gang på nuværende 3. årgang. 

Stillingsopslag ude med 3 opslåede stillinger. Primært, 

matematik, håndværk og design og tysk. 

Skriftlige prøver færdige – alt forløb planmæssigt. 

Mundtlige prøver starter 3/6. 

b) 

International børnedag afholdes – alle kommunens SFO 

´er er inviteret. 



 

2. 

10 

min 

Orientering fra 

elevrådet 

 

Nyt siden sidst.  

Forslag og ideer. 

Orienteringspunkt  

3. 

10 

min. 

Økonomi Klarhedsark gennemgås af Vibeke 

Vedlagt som bilag 

Orienteringspunkt  

Der budgetteres med 300.000 kr. i mindre forbrug jf. 

handleplan, da der skal betales af på tidligere merforbrug 

 

4. 

30 

min. 

 

 

Justeringen af 

folkeskoleloven  

 

 

Timetal, valgfag, sfo-

ressource: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-

love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed 

Vedlagt som bilag 

Beslutningspunkt  

Vibeke gennemgik lovgrundlaget og fremlagde forslag 

fra ledelsen til kommende års skema  omhandlende møde 

– og sluttidspunkter. 

Særligt muligheden for at afkorte skoledagen for de 

ældste elever, ved at anvende de frigjorte ressourcer til 

eksempelvis faglige løft blev diskuteret (punkt 16.d). 

Dette vil UBU på det efterfølgende møde blive spurgt 

om. Ligeledes spørges der til muligheden for at nedsætte 

den understøttende undervisning på 7. årgang, hvor der er 

konfirmationsforberedelse – elever, der ikke går til 

konfirmationsforberedelse skal tilbydes alternativ 

undervisning. 

Der var enighed om at bibeholde fagdage – forskellige 

muligheder på de enkelte årgange blev diskuteret, men 

med udgangspunkt i at fortsætte med fagdage af 4 

lektioner. 

Ændring i antallet af lektioner i udskolingen for historie 

og idræt samt musik og billedkunst i 6. klasse. Ligeledes 

ændres valgfag for 7. – 9. årgang. 7. og 8. klasse skal 

vælge et praktisk musisk valgfag – musik, Håndværk og 

design, musik eller billedkunst. Fagene er 2-årige og skal 

kunne afsluttes med en prøve – Håndværk og design 

SKAL afsluttes med eksamen. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed


9. klasse tilbydes musik/drama og junioridrætsleder –

(ledelsen ser på hvorledes, de også deltage i andre 

valgfag?) 

5. 

10 

Min 

Legeplads Vibeke orienterer om status Orientering og evt. beslutning  

Vibeke er i dialog med forskellige udbydere – 

umiddelbart er der mulighed i indeværende budget. 

 

6. 

30 

min. 

Forberedelse til 

dialogmøde med 

UBU 

Vi har fået en dagsorden tilsendt – se vedhæftede.  

Ud over de anførte punkter, har jeg skrevet til Helle 

Dydensborg at vi gerne vil drøfte flg.: 

-Skolens økonomi - problemer med kommunens nuværende 

tildelingsmodel 

-Anvendelse af paragraf 16 i loven i Lejre / ønske om færre 

timer og flere voksne 

-Kommunens anvendelse af tests - nationale og frivillige  

 

Drøftelse  

 

7.  

5 

min. 

Evt. 

 

   

 

105 minutter 

 

20-21.00 Møde med udvalget for Børn og Unge 

Agenda udsendt og vedhæftet 


