
Kongeskærskolen

SKOLEBESTYRELSEN
Afbud: Yogi, Tea - Milena er suppleant.

Referat for møde torsdag den 29. oktober 2020 16.30 - 18.30

Punkt Beskrivelse Referat

1.
16.30-16.50

Principper for Understøttende 
Undervisning (D)

Dette er det ældste princip skolen har og 
dette er første temadrøftelse, inden evt. 
bud på ændringer.

Bilag

Princippet blev drøftet.
Skolebestyrelsen ønsker et princip, der er mere 
specifikt i forhold til Understøttende
Undervisning på Kongeskærskolen. 
Skolebestyrelsen ønsker at få input fra 
elevrådet og personalegruppen.

2.
16.50-17.20

Temadrøftelse: lektier (D)

SB har bedt om en temadrøftelse.

Elever ønsker at personalet bliver bedre til at 
koordinere store hjemmeopgaver, så de ikke 
falder oveni hinanden.
Personalet ønsker at ruste eleverne til at 
strukturere deres tid, og lære arbejdsdisciplin - 
også derhjemme. Der gives mest lektier som 
større opgaver med en længere tidsfrist i de 
større klasser, mens lektier i de mindre klasser 
som regel er ugeskema-opgaver, der ikke er 
nået i løbet af ugen.
Forældre vil rigtig gerne følge med i hvad deres 
børn laver, og der er lektier hjemme en måde at 
følge med på. Personalet kan fx angive hvor 
lang tid det forventes at en hjemmeopgave 
kræver. Desuden læses der dagligt hjemme i 
alle klasser. Forældre vil gerne vide hvor man i 
Min Uddannelse kan se lektier mm.

3.
17.20-17.30

Overblik over status på 
principarbejde (0)

Kasper orienterede.

Bilag udleveres på mødet

4.
17.30-17.40

Budget 2020 (0)

Bilag udleveres

Der er luft i økonomien til at bl.a. elevrådet og 
forskønnelsesudvalget kan få opfyldt nogle 
ønsker. Desuden skal der overføres et beløb til 
lejrskoler, der er blevet udsat.
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Kongeskærskolen

5.
17.40-18.05

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

a. DR ønskede kommentar til høringssvar vedr. 
skoledistriktets ændring.
b. Vi træner co-teaching, hvor vi lærer af 
hinanden.
Vi har haft besøg af inklusionskonsulent, og vi 
er snart klar til at gå i gang med udarbejdelsen 
afen inklusionsstrategi, hvor vi også skal 
arbejde med personalets børnesyn.
Ny arbejdstidsaftale for lærere - vi er så småt i 
gang med at udmønte den.
SFO er fortsat delt i 2 grupper. Den ene gruppe 
i SFO og den anden i biologi-lokalet.
SFO skal have et navn, hvilket børnene er med 
til at bestemme.
c. Elevrådet har en liste med forslag til 
forbedringer. Bl.a. legehus og skabe på 
gangene.
d. Vi håber på permanente udendørsvaske. 
Kasper mødes med ny Folkemøde-direktør. 
Udetilladelse-vi har brug for at skolebestyrelsen 
beslutter omfanget.
Børnehaveklasseleder stillingen er undervejs 
med at blive besat. 2. runde foregår i næste 
uge.
BRK trivselsmålingen gennemgås med 
arbejdsmiljørepræsentanten og der arbejdes 
videre med den i personalegruppen.

6.
18.05-18.10

Eventuelt

7.
18.10-18.30

Punkter til kommende møder Principper - skolehjem og sponsorater. 
Principper - Understøttende Undervisning 
Overvejelser om ansøgning om forkortet 
skoledag især for mellemtrinet.
Udetilladelse
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