
 

Skolebestyrelsens årsplan 2020-2021 

 Aktiviteter Temaer 

August 
 

19.08.2020 kl. 16.30-17.00 Velkomst til nye SKB-
medlemmer v. skoleleder og formand. 
 
19.08.2020 kl. 17.00-18.00 Konstituerende SKB-møde 
 

 

 

 

 Præsentation af SKB-medlemmer 

 Konstituering 

 Fastsættelse af mødetidspunkter 

 

September 10.09.2020 SKB-møde 17.00-19.00 
 

 Princip for undervisningens organisering nedsættelse 

af udvalg (Pt. Henrik, Lucca) 

 Evt. input til dialogmøde. (Skal sendes til læring 

senest d. 15.09.2020) 

 Forretningsorden revideres 

 Godkendelse af princip for skemalægning 

 Evaluering klassesammenlægning, herunder 

revidering princip 

 

Oktober 08.10.2020 kl. 18.30-21.30 Dialogmøde ml. udvalg og 
formænd 
 
 
26.10.2020 SKB-møde 17.00-20.00 
 

 Marianne Bertelsen og Finn Gatten har aftalt at indkalde til 

dialogmøde lidt senere på året end tidligere. Budget 2021 

forventes vedtaget d. 7/10-20, så der vil være dugfriske nyheder 

til et dialogmøde d. 8/10-20. 

 Studieture og deres formål. Gennemgang af økonomi. 

 Tilbagemelding fra dialogmøde 

 Drøftelse og afgrænsning af ”Princip for 

undervisningens organisering”. Oplæg ved udvalget. 

 Samarbejde med kantinen 

 

November 17.11.2020 SKB-møde kl. 17.00-19.00 
 
 

 Input til formanden inden planlægning af fælles SKB-

møde 

 

 



 

18.11.2020 kl. 17.00-18.00 Formandsmøde, 
planlægning af fælles bestyrelsesmøde, afholdes på 
Stouby Skole. 
 

December 16.12.2020 SKB-møde kl. 17.00-19.00 (Aflyst Corona) 
 

 

Januar 21.01.21 SKB-møde 
Online møde 17.00-18.30  
(Fælles bestyrelsesmøde 17-21 aflyst Corona) 

 Økonomi (Forventet regnskab 2020) 

 Høringssvar  

 Fælles bestyrelsesmøde med fødeskolerne 

 Vedtagelse af ”princip for undervisningens 

organisering” 

 

Februar 09.02.2021 Ekstra SKB-møde 16.00-16.30 
 
 
23.02.2021 SKB-møde 17.00-19.00 
 

 Høringssvar ”ny organisering af dansk som 

andetsprog” 

 

 Høringssvar ”ny organisering omkring 

udskolingselever i specialklasserne” 

Marts   
 

April 07.04.2021 SKB-møde 17.00-19.00 
 

 Økonomi (Budget) 

 Evaluering af forsøg med kortere skoleuge. 

 Evaluering af Princip for skole hjem samarbejde 

 Revidere princip for samarbejde på SIM 

 

 

Maj 18.05.2021 SKB-møde 17.00-20.00 
 

 Udarbejdelse af ”princip for hjemmearbejde” 

Juni 24.06.2021 SKB-møde 17.00-19.00  Skemaer forelægges 

 Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

 Punkter til årshjul kommende skoleår 

 Datoer og tidspunkter for SKB-møder kommende 

skoleår 



 

 

 

Øvrige punkter til evt. behandling: 

 Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder 

 Hvordan kan vi som bestyrelse blive mere synlige på vores skole?  

 Rækkefølge for udarbejdelse af principper: 1) undervisningsdifferentiering 2) understøttelse af elever.  

  


