
Skolebestyrelsesmøde, Kongeskærskolen 
 
 
 
 
 

 

 

Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
 
 
 
16.30-16.50 

Høringsudtalelse til undervis-
ningstimetal i 0.-3. klasse i 
skoleåret 20/21. 
Bilag 

Vi kan se fordele og ulemper og uanset hvad 
der besluttes, så må den kortere skoledag ikke 
erstattes af ventetid i forbindelse med buskør-
sel. Hvis beslutningen bliver en ændring af sko-
ledagens længde, så ønskes det først at træde 
i kraft fra et skoleårs start. Vi tænker at det er 
en god ide at færdiggøre prøveperioden og 
vente på en evaluering.  

2. 
 
 
16.50-17.05 

Eftersyn af principper: 
Principper for lejrskoler 
Tilpasning og godkendelse af principper: 
Bilag 

Princippet er godkendt. 

3. 
 
 
 
17.05-17.20 

Eftersyn af principper. 
Principper for samarbejdet 
med lokalmiljøet 
Tilpasning og godkendelse af principper 
Bilag 

Der er få ændringer til ordlyden, der herefter er 
godkendt. 

4. 
 
 
17.20-17.35 
 

Eftersyn af principper. 
principper for ordensregler 
Tilpasning og godkendelse af principper 
Bilag 

Der ønskes en klarere formulering, der handler 
om hvordan vi taler til hinanden. Herefter god-
kendt 

5. 
 
 
 
17.35-17.50 

Eftersyn af principper. 
principper for procedure ved 
deling af klasser 
Tilpasning og godkendelse af principper 
Bilag 

Principper for sammenlægning af klasser slet-
tes. Det nye princip godkendes. 

6. 
 
 
17.50-18.05 

Orientering om planlægningen 
af det kommende skoleår (O). 
 

Sidst på ugen sendes skemaer for næste år ud 
til forældre og elever. Ret til ændringer forbe-
holdes. 56 % af vores undervisning har 2 voks-
ne i klassen. Valgfag for kommende 7.kl. blev 
fundet ved en vejledende afstemning. Det blev 
Madkundskab og Håndværk- og design. Valg-
fag for 8.-9. kl kan vælge i mellem Madkund-
skab og Outdoor.  

8. 
 
18.05- 18.15 
 

Forslag til bestyrelsens møde-
plan for næste skoleår? 
Bilag: 

Planen vedtaget. 

9. 
 
 
 

Nyt fra: 
a. Formand 
b. Medarbejdere 

a. Hans Rømer Skolens skolebestyrelse har 
vedtaget regler for en del ting. 
b. Det har været nogle gode dage på Folkemø-
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18.15-18.25 

c. Ledelsen 
d. Elever 
e. øvrige 

det. 
Ifølge Lokalaftalen skal lærerne have mulighed 
for at komme senere/gå tidligere i løbet af 
ugen. Det er ikke muligt at lave et skema helt 
uden huller for den enkelte lærere, da der også 
er andre hensyn at tage. 
c. Aula udskydes til efter efterårsferien. 
Vi er kede af det besvær som forældrene havde 
ved at skolen blev lukket 13.30 Folkemøde-
fredag.  
Skolens overskud fra 2018 er indefrosset. 
d. Intet nyt 
e. Forslag om at forældregruppen i skolebesty-
relsen henvender sig til det politiske niveau 
vedr. de aktiviteter, der henlægges til Konge-
skærskolen i Folkemødedagene og de afledte 
konsekvenser aktiviteterne får. Tue laver et 
udkast. 

10.  
 
18.25-18.30 

Eventuelt 
 

Der er opslag til Skolechef – tiltrædelse for-
mentlig 1/10 2019. 

 
Næste møde i bestyrelsen: besluttes på mødet 


