
 

 
 

SKOLEBESTYRELSEN – Skypemøde 

Afbud: Ann, Tania 

Dagsorden for møde tirsdag den 15. december 2020 16.30 – 18.30 

Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
16.30 – 16.40 

Medlemskab af Skole og Forældre 
(D,B) 
SB besluttede sidste år at fortsætte i 1 år 
og herefter beslutte medlemskab. 

Medlemskab drøftet. SB besluttede at melde sig ud 
og afvente om vi kommer til at mangle dem. 

2. 
16.40-17.10 

Høringssvar om 
budgettildelingsmodeller (D,B) 
 
Materiale er sendt til jer på mail. 

Tildelingsmodellen fremlagt v. Kasper. Det er 
skolens gennemsnitlige klassekvotient, som afgør 
om man kan få del i den omtale pulje. SB på 
Kongeskær tilslutter sig tildelingsmodellen. 
Kasper er sekretær og sammenfatter SBs 
kommentarer. Kommentarer sendes til Kasper – 
gerne med cc til de andre i SB, inden d.5. januar 
2021. 
 

3. 
17.10-17.25 

Forslag til køreplan for Visions- og 
værdiproces 2021-2025 (D/B) 
 

Forslag til proces set i lyset af 
Coronasituationen 
Bilag eftersendes. 

Kasper orienterer om det vi har på plads og hvad vi 
kan forvente, der kommer. Corona har dog bremset 
det lidt. Kasper foreslår en arbejdsgruppe, som er 
bredt sammensat og som indhenter vidnesbyrd fra 
alle brugere. Disse bruges til at sammenligne med 
det vi allerede har af aktioner og missioner. Er der 
sammenhæng? 
Gruppen sammensættes i januar. Arbejdsprocessen 
godkendt. 
Trisse, Maja og Pia har allerede meldt sig. 

4. 
17.25-17.35 

Budget 2021 – prognose (O) 
 
Bilag vedhæftet 

Kasper orienterer om budgettet. Overskud overføres 
til 2021, så 7.kl og 9.kl kan få lidt ekstra lejrskoletid. 
Kasper og Tania arbejder på at få tilpasset 
budgettet. De må ikke sende et budget med 
underskud til SB. De eventuelle klasser der skal 
deles vil få en indflydelse på skolens økonomi. 

5. 
17.35 -18.00 

Principper for sponsorater og for 
Skolerejser (D,B) 
 
Personalegruppen har drøftet de 
medsendte udkast 

Princippet for sponsorater drøftet og godkendt. 
Princippet for lejrskole drøftet. 
Hyttetur med 1 overrnatning i 2.kl 
Minilejrskole med 3 overnatninger i 5.kl 
Hyttetur med 1 overnatning i 7.kl 



 

 
 

Lejrskole med 4 overnatninger i 8.kl 
Faglig endagstur til København i 9.kl 
Disse godkendes af SB fra kommende skoleår. 
 

6. 
18.00-18.20 

Nyt fra: 

a. Formand 
b. Medarbejdere 
c. Elever  
d. Ledelsen 
e. øvrige medlemmer 

Ad a: Har sendt skrivelsen videre til den 
forældre der havde henvendt sig. Tue ønsker 
mere input fra de andre forældre i SB til 
dagsordenen. 
 
Ad b: Godt personalemøde, hvor vi bl.a 
drøftede principperne. Klasserne har øvet 
fjernundervisning og skrevet julekort til deres 
Luksusvenner. Det fungerer godt at være delt i 
SFO’en. Julestykke fremføres onsdag 
d.16.december af to omgange. 
 
Ad c: Elever ikke til stede. 
 
Ad d: Har fået henvendelse fra Svartingedal om  
og hvordan vi bruger paragraf 52. Den handler 
bl.a. om bortvisninger. Ja vi bruger den. 
Corona: Vi har haft en elev der har været 
smittet. Vi har håndteret det, som vi blev 
anbefalet det, af Kommunens rådgivere. Eleven 
er i skole igen. Det er altid skole- og 
sundhedschefens beslutning om en skole skal 
lukkes eller om en klasse skal sendes hjem. 
5. – 9.kl sendes hjem fra torsdag. Kasper 
orienterer om, at det kan bliver lidt svært at 
fylde al tiden ud, da vi er i gang med at gøre 
ferieklar. Vi sætter ambitionsniveauet lidt ned 
for torsdagen og fredagen. 

7. 
18.20-18.25 

Eventuelt 
 

 

8. 
18.25-18.30 

Punkter til kommende møder Inklusionsstrategi orientering om arbejdet 
Nedsat undervisningstid – ansøgning - deadline 

Referatet er læst højt og godkendt på mødet 

Næste møde onsdag den 13. januar 2021 16.30 – 18.30 


