
 

 

 

 

Classified as Business 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Mandag 7. december 2020 18:45-21.15  Møde nr.:  5 2020/2021 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Brian 

 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 En god juleklippedag – selvom vi måtte 
undvære forældrene 

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

- Masterplan for skolen 2022-24. Input fra 
Bording skole. 

- Covid19 status 
- Byggeri 

19:05-19:25 Pia orienterer om mulighederne for at 
opdatere:  

 håndværk-design lokaler 

 fløjen ved base 2 

 vandrør 

 omklædningsrum 

Covid19 status – foreløbigt er der ro på 
skolen. Vi praktiserer stadig at følge den plan, 
som kommunens sundhedsfaglige person har 
udstukket. Hvis en elev eller en ansat har én 
af symptomerne hjemsendes man til test. 
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Ledelsen har haft TUS med alle team 
(TeamUdviklingsSamtale), hvor Corona-
situationen også blev drøftet. 

Byggeri – Første møde starter i denne uge. 
Foreløbig forventet aflevering efteråret 2022. 

5.  Skolevejsanalyse Status 19:25-19:30 1. december blev der skiltet med ensretning 
ved skolen. Der er temmelig meget trafik lidt 
i 8 om morgenen og trafikken er massiv ved 
skolepatruljen, fordi de fleste biler skal ud 
den vej. 

Vi indsamler fortsat data til analyse af 

trafiksituationen ved skolen. 

6.  Timefordelingsplan Drøftelse 
Anvendelse af §16 b) og d). Se bilag 1 
Evt. oprette princip for skoledagens længde 

19:30-20:00 Pia gennemgår principperne vedr. 
timefordelingen – for indeværende år og 
ministeriets vejledning for kommende år. 

Vi indhenter personalets holdning til 
indeværende års timefordeling, inden 
bestyrelsen arbejder videre med kommende 
års timefordeling. 

7.  Pause Ekstra lang julepause 20:00-20:30  

8.  Princip for lektier Se bilag 2 

Deltagere medbringer eventuelle alternative 
forslag til tekst. 

Pia redegør for feedback fra indskolingen 

20:30-20:50 Dialog om princippet med input til, hvordan 
princippet fremover skal se ud. Betina 
udarbejder forslag til næste møde. 
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Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

9.  Lærer tid Information om de forskellige ”tidstyper” 
Undervisningstimetal etc. 

20:50-21:10 Orientering fra Pia 

10.  Eventuelt  21:10-21:15  
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