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Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
 
 
16.30-17.30 

Eftersyn af principper. 
 
 
Som aftalt på sidste møde tager besty-
relsen de ældste principper først. 
 
Bilag 

- Principper for lejrskoler 
- Principper for samarbejdet med 

de lokale foreninger 
- Principper for procedure ved 

sammenlægning af klasser i 
Skole Nord 

- Principper for samarbejde mel-
lem skole og hjem. 

 

Lejrskoler: Der er lejrskole i 6. og 9.kl. Skolen 
betaler 1350 kr./elev. Forældrene betaler 75 
kr./døgn. Klassekassen kan betale ”flødeskum”, 
altså ikke-undervisningsmæssige aktiviteter 
som f.eks. is. 
Samarbejdet med lokale foreninger: Aktørban-
ken bliver ikke benyttet, man bruger i stedet 
egne kontakter, forældrekontakter mm. LUK-
SUS-dagene bør nævnes. Vi anskuer hele 
Bornholm som lokalt. Erhverv, kultur og for-
eninger kan inddrages. 
Procedure ved sammenlægning af klasser: Vi 
ændrer princippet til at omhandle deling af 
klasser. 
Samarbejde mellem skole og hjem: Elevplanen 
ligger digitalt og er et dynamisk værktøj. Kom-
munikation i mellem skole og hjem foregår pri-
mært elektronisk. Forældremøde nummer to 
kan være et teammøde for flere klasser – og fx 
invitere SSP. Skole/hjem samtale nummer 2 for 
9.kl., tilbydes hvis der er uafklarede forhold i 
forbindelse med elevens videre færd efter fol-
keskolen. Klasseforældreråd har til opgave at 
arrangere sociale arrangementer for klassen. 
Klassekassen bruges til de sociale arrange-
menter som klasseforældrerådet arrangerer, og 
til at forsøde klassens hverdag. 
Lene og Tania udarbejder udkast til ovenståen-
de, der tilpasses og godkendes på næste mø-
de. 

2. 
 
 
 
17.30-18.00 

Orientering om planlægningen 
af det kommende skoleår (O). 
 
Hvad ved vi nu? 

Lokalaftalen for lærerne er på plads, og TR og 
ledelse er i gang med at lave de lokale aftaler 
på skolen. 
Arbejdsfordelingen i forhold til undervisning og 
andre opgaver er ved at være færdig. Herefter 
bliver der lavet et prøveskema for hvert af de 4 
skemaperioder. 
Der arbejdes med professionelle læringsfælles-
skaber omkring dansk og matematik i kom-

Referat 
Mandag d. 20. maj 2019 
kl. 16.30-18.30 
i teamrum 

 
Afbud: Pia, Marianne, Carsten 



Skolebestyrelsesmøde, Kongeskærskolen 
 
 
 
 
 

mende år i 1.-9.kl. 
7.kl. har lavet en vejledende afstemning i for-
hold til hvilke valgfag vi skal udbyde. Valgfag 
for 8. og 9.kl. vil blive madkundskab og outdoor. 

3. 
 
18.00- 18.10 

 Hvordan skal bestyrelsens 
mødeplan se ud for næste sko-
leår? 

Der rulles mellem mandage og onsdage med 
start kl. 16.30. 

4. 
 
 
 
 
 
18.10-18.25 

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

a. Suppleanten har meldt at hun ikke længere 
ønsker at være suppleant. 
Er der elever der føler sig utrygge på turen fra 
bussen og ned til klassen om morgenen? Det 
har skolen ikke hørt om. 
Skolepatruljens sprog er blevet meget bedre – 
nu siger de god morgen. 
b. Der har været valg til skolebestyrelsen, og 
der kommer en anden i stedet for Maja i det 
nye skoleår. 
6.kl. piger og drenge deltager i DM i skolefod-
bold og tager samtidig i Tivoli som ”løn” for de-
res skolepatruljearbejde– det har vi økonomi til. 
c. Skal vi ikke have et logo? 
Skolens værdigrundlag skal vi arbejde med i 
skolebestyrelsen. 
Sidste skoledag for 9. kl. er d. 29/5, herefter er 
der mundtlige prøver. De skriftlige prøver er 
klaret. 
d. Elevrådet arbejder med hvordan Legepatrul-
jen kan blive brugt lidt mere – de små leger ikke 
med! 
Der er også blevet snakket om toiletterne – 
særligt i indskoling og mellemtrin. 
e. Intet 

5.  
 
18.25-18.30 

Eventuelt 
 

 

 
Næste møde i bestyrelsen: Mandag den 17. juni kl. 16.30-18.30  


