
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Torsdag 23. Januar 2019 18:45-21:15  Møde nr.:  6 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Heidi M., Bo N, Carsten, Mette O, Tia 

 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 Intet møde siden sidst 

4.  Siden sidst Meddelelser fra kommunen, diverse råd/udvalg og 
skolelederen. 
De nye fraværsregler 

19:05-19:20 Orientering om de nye fraværsregler. 
 

5.  Ledelses evaluering og 
trivselsmåling i blandt 
personalet 

Pia fremlægger  19:20-19:35 Information om resultaterne. 
 
 

6.  Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab 2019 
Oplæg til budget for 2020 

19:35-19:55 Der forventes en overførsel på 1.600.000 kr. 
fra 2019 til 2020. Heraf afsættes 600.000 kr. 
til ny legeplads, samt en overnormering for 
skoleåret 2020/2021 på en fuldtidsstilling. 

7.  Pause  19:55-20:05  



8.  Kvalitetsrapport Høringssvar til den kommunale analyse af 
kvalitetsrapporten. Se bilag 2. 

20:05-20:20 Bestyrelsen har læst og kommenteret den 
kommunale analyse og har ikke yderligere 
kommentarer. 

9.  Timefordelingsplanen Fremlæggelse og vedtagelse 20:20-20:35 Bestyrelsen godkender den fremlagte  
timefordelingsplan med ændringer. 

10.  Legeplads Status 
Mulighed for oprettelse af støtteforening 
diskuteres. Se bilag 1: Oplæg til invitation til 
stiftende generalforsamling 

20:35-20:55 PW kontakter kommunen med henblik på 
korrekt oprettelse af støtteforening. 

Stiftende generalforsamling for 
støtteforening i kombination med valgmøde 
den 26. marts kl. 19-21.30 

11.  Valg til skolebestyrelsen Hvornår, hvordan 20:55-21:05 Se ovenstående 

Valgbestyrelsen består af Mette O, Karina og 
Pia - planlægger valg. 

12.  Principper prioritering Hvor starter vi: (næste gang) 
 
Opdateringer: 

 Principper for skole-hjemsamarbejdet 

(Henvisning til forælder folder, klassekasse) 

 Principper for teamdannelse og 

arbejdsfordeling (skal rettes til) 

 Principper for valgfag (skal opdateres pga 

gældende regler 

 Princip for lektier (opdateret?) 

 
Nye 

21:05-21:10 Udsættes til næste gang 



 

 Principper for inklusion 

 Principper om undervisningstimetal og 

skoledagens længde 

 Principper om adgangen til at opfylde 

undervisningspligten ved at deltage i 

undervisningen i den kommunale 

musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i 

en idrætsforening 

13.  Eventuelt  21:10-21:15  


