
Skolebestyrelsesmøde

Mødedato

20.06.2022
Mødested/lokale

Lystrupvej 5, 8781 Stenderup
Mødet påbegyndt kl.

17.00
Mødet afsluttet senest kl.

21.00
Deltagere

Skolebestyrelsen                   Fraværende: Line, Marianne

Emne – (ansvarlig) Referat

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Valg af ordstyrer AK

3. Skemaer forelægges
(15 min)

Carsten

Skemaer til gennemsyn.
Sammenlægning af 9. klasser fra 3 til 2 stk giver øget
mulighed for to-lærer ordninger. Det planlagte skema for 9.
årgang bibeholdes, lærer ressourcerne fra den nedlagte klasse
fordeles mellem de to nye klasser, 9y og 9z.
Nuværende 8a har haft en del lærerskift, hvilket der er taget
hensyn til i sammenlægningen af klasserne, da denne klasse
får Mathias tilbage som klasselærer. Samtidig beholder de
Tove som matematiklærer.
Fagdage er ændret i kommende skoleår, hvilket minimerer
bindinger i skemaet. Fagdage lægges ind løbende hen over
skoleåret, ikke udelukkende på fredage. 3 fagdage i dansk og
matematik og 2 i engelsk.
Stadig naturfagsdage. Vores fælles idrætsdage gør det ud for
idrætsfagdage i kommende skoleår.
Der er i skemaet taget hensyn til, at alle lærere har skemafri
kl 12 mindst én dag om ugen for at kunne afvikle overtid og
planlægge korte dage.
Fagtimerne er fordelt hen over ugen for at en klasse ikke skal
have samme lærer hele dage ad gangen.
To-lærerordningen er dækket af faglærere på 9. årgang med
faste lærere i de enkelte fag i den enkelte klasse.
Skemaer godkendt.

4. Punkter til årshjul
kommende skoleår
(Se bilag udkast årshjul)
(15 min)

Troels

Husk princip for lejrskole.
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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100



5. Datoer og tidspunkter for
SKB-møder kommende
skoleår
(Se bilag udkast årshjul)
(10 min.)

Troels

Intro nye skolebestyrelser den 16/8 er for alle - vores
suppleanter inviteres med. Rårup skole er inviteret med
samme dag pga delt ledelse i perioden efter sommerferien.

Ingen indvendinger i forhold til årshjulet.

6. Eventuelt

Efter mødet er der sommerafslutningsmiddag!
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