
 

 

 

 

Classified as Business 

SKOLEBESTYRELSESMØDE - referat 
Mødetidspunkt:  Mandag 16. november 2020 18:45-21.15  Møde nr.:  4 2020/2021 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra:  

 Emne (ansvarlig) Hvad skal vi? Proces Beslutning og hvem gør hvad 

1.  Er der punkter til eventuelt?  18:45-18:50  

2.  Beslutninger fra sidste møde  18:50-18:55  

3.  Nyt fra elevrådet  18:55-19:05 Har forberedt til juleklippedagen tirsdag den 
1. december med præmier til bedst pyntede 
klasse samt udklædning. Elevrådet har 
udarbejdet en fin plan for kåring af vindere, 
så der er taget højde for Corona. 

4.  Siden sidst Meddelelser fra kommunen, diverse råd/udvalg og 
skolelederen: 

- Byggeri 
- Dialogmøde 

19:05-19:20 Pia orienterer. Der skal nedsættes en 
styregruppe og byggeriet forventes færdig til 
august 2022. 

Dialogmødet bliver den 10. marts og afholdes 
virtuelt. Skolen sætter selv dagsordenen og 
hele bestyrelsen har mulighed for at deltage. 

Covid status: en enkelt elev samt nogle 
forældre er testet positive. Ingen nære 
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kontakter til eleven i skolen skal hjemsendes i 
denne sammenhæng.  

5.  Åbent brev til politikerne Vi vender emnet kort 19:20-19:30 Karina orienterer. 

6.  Skolevejsanalyse Aftale næste skridt 
Se bilag 1 

19:30-19:35 Eddie inviterer udvalget til at komme forbi en 
mandag morgen og opleve situationen. 

7.  Affaldssortering Feedback fra Pia angående placeringsmuligheder 
og mulige fremtidige kommunale planer.  
Input fra Hyldgård og Nr. Snede skoler 
Aftale næste skridt  
Se bilag 2 

19:35-19:55 Pia orienterer om de forskellige muligheder. 

Bestyrelsen sætter gang i projekt 
affaldssortering med de forslag, der er 
indkommet. 

8.  Pause  19:55-20:05  

9.  Pulje med ekstra midler til 
undervisningstimer 

2020: DKK 127.000,-  
2021: DKK 305.000,- 
2022: Ca. DKK 400.000,- 
2023: Ca. DKK 600.000,- 

1 lektion i et år koster ca. DKK 20.000,- 

Hvad er skolebestyrelsens input til hvordan disse 
midlers anvendelse? 

20:05-20:30 Midlerne er givet til at ansætte ekstra lærere. 
Samlet i kommunen er det ca. 5 lærere. 
Puljen er fordelt til kommunens skoler på 
baggrund af elevtal. 

Indtil videre er der lovning på puljen til og 
med 2023. 

Idéer til puljens anvendelse: 

- vejledere (fx matematik) 

- holdtimer 

- niveaudeling (basis og turbo) 

- støtte  

- booste fag i perioder 



 
Classified as Business 

 
Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

- praktisk-musiske fag med færre 

elever 

- gode overgange for både elever og 

personale mellem 0./1., 3./4. og 6./7. 

- attraktive tiltag i udskolingen med 

særligt fokus på de ældste  

10.  Princip for valgfag Oplæg til diskussion. 
Se bilag 3 

20:30-20:45 Bestyrelsen godkender det ændrede princip 
for valgfag. 

11.  Princip for lektier Har vi input eller ønske til ændringer til princippet? 
Se bilag 4 

20:45-21:00 Bestyrelsen overvejer forslag til ændringer til 
næste møde. Skolen hører indskolingen om 
syn på lektier og –mængde. 

12.  Juleklippedag Pernille og Brian deltager for skolebestyrelsen. 
Hvordan sker det bedst ift. Covid-19 
restriktionerne? 

21:00-21:10 Der kommer informationer ud til alle om det 
praktiske vedr. juleklippedagen. 

Elevråd + skolepatruljen + legepatruljen 
sættes stævne i aulaen på et bestemt 
tidspunkt, så Pernille og Brian kan overrække 
gaver. Besked til kontoret vedr. tidspunkt. 

13.  Eventuelt  21:10-21:15  
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