
Kongeskærskolen

SKOLEBESTYRELSEN - konstituerende møde 

Fraværende: Marianne

Referat for møde mandag den 15. juni 2020 16.30 - 18.30

Punkt Beskrivelse Referat

1.
16.30-16.40

Tak til afgående medlem Carsten

2.
16.40-16.50

Valg af formand Tue genvælges som formand

3.

16.50-17.20

Kort om arbejdet i 
skolebestyrelsen - idéer til 
kommende møder

Hvordan kommunikerer vi bedst baggrunden for 
vores beslutninger til omverdenen - 
systematisk?
Behandle muligheden for at ansøge om kortere 
skoledage.
Behandle princip om sponsorater og om brugen 
af klassekassen.

4.

17.20-17.30

Møder i skoleåret 20/21 Dagene rulles over mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag og i tidsrummet 16.30-18.30. 
Mødekalender behandles på første møde i 
august.
Første møde bliver tirsdag d. 1. september.

5.

17.30-18.00

Nyt fra:
a. Formand
b. Medarbejdere
c. Ledelsen
d. Elever
e. øvrige

a. Møde med forælder og ledelse vedr. 
præcisering af princip, der vedrører 
klassekasse/lejrskole afholdt.
b. Medarbejdere sætter pris på at få 
anerkendelse på Lærerens/Skolens dag.
c. Årsagen til at skolen har valgt 4 timers 
skoledag er, at vi på den måde kan have 2- 
voksne i klasserne, at vi undgår madpakker og 
de skrappe restriktioner der er omkring brug af 
køleskabe, at vi ville få problemer med at lave 
pause-moduler nok selv om de foregår på skift, 
at vi ikke må blande klasserne, at vi har 
undgået at bruge ukendte vikarer udefra for at
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Kongeskærskolen

kunne dække alle timer, at vi har 4 timers 
effektiv undervisning kun afbrudt af korte 
pauser- normalt er der 41>4times undervisning 
på en kort dag.
Arbejdsfordelingen er nu på plads. Næste trin 
er skemaer og udmelding til forældre og elever. 
Lige nu er der både lidt indskrivning, men også 
lidt udskrivning af elever.
d. Intet
e. Intet

6.
18.00-18.10

Eventuelt Skolen indkalder altid til møde, hvis forældre 
ønsker et møde om deres barn.

7.
18.10-18.30?

Punkter til kommende møder Se punkt 3

Næste møde - Se punkt 4
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