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Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
 
 
 
16.30-16.45 

Klassedannelsen for kommen-
de skoleår (D+G) 
 
Elevtallet pr. 01.04.19 danner grundlag 
for dannelsen af klasser. 

Samme antal klasser som i år. 1 klasse på alle 
årgange, med undtagelse af kommende 7.kl. 
hvor der vil være 2 klasser. 
 
Klassedannelsen godkendt. 

2. 
 
 
 
16.45-17.15 

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

Professionelle læringsfællesskaber vil blive 
prioriteret; derfor 2-lærertimer i 1.-9.kl. Der vil 
ikke være nogen samlæsning af klasser i kom-
mende skoleår. 
Der er vist nok en lokalaftale på vej. 
Folketinget har endnu ikke vedtaget en lov om 
nedsat timetal til indskoling mm., så vi planlæg-
ger med nugældende regler. Nye regler vedta-
get omkring valgfag i overbygningen, valget er 
for 2 år og der vil være eksamen efter 8.kl. 
Første og sidste skoledag, 1.maj og grundlovs-
dag slutter dagene kl. 11.45 i skoleåret 19/20. 
Vi arbejder i to teams: 0.-4. og 5.-9.kl. 

3. 
 
17.15-17.40 

Tilsyn: Elevernes faglige ni-
veau - klassekonferencer (O) 

Maja og Tania orienterede om de faglige klas-
sekonferencer. 
Kongeskærskolen ligger som regel i den gode 
ende i forhold til karaktergennemsnit for 9.kl. på 
ø-plan.  

6. 
 
17.40-18.10 

Eftersyn af principper. 
 
Bilag: liste over vedtagne principper 

Vi beslutter at efterse de ældste først. Princip 
vedr. kommunikation behandles i juni eller au-
gust.  

7. 
 
 
 
 
 
18.10-18.25 

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

a. Skole og Forældre henvender sig ofte til for-
manden. 
b. Trolling-starten er udsat til torsdag morgen 
inden skolestart – øv. 
Affaldsindsamlingen, som klasserne skiftes til at 
foretage, betyder at eleverne er mere opmærk-
somme på ikke selv at smide affald. 
Vi venter på en underskrevet lokalaftale for 
lærerne. 
c. På mandag offentliggøres udtræksfagene for 
9.kl. 

Referat 
Tirsdag d. 23. april 2019 
kl. 16.30-18.30 
i teamrum 

 
Afbud: Carsten, Marianne, Yogi, Lilja, Karo-
line 
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Planlægningen af kommende skoleår er i fuld 
gang. Den store arbejdsfordeling foregår på 
mandag. 
Fagfløjen indvies på fredag eftermiddag kl. 
13.30. 
d. Intet 
e. Intet 

8.  
 
18.25-18.30 

Eventuelt 
 

Pia kan ikke deltage d. 20/5. 
 

 
Næste møde i bestyrelsen: Mandag den 20. maj kl. 16.30-18.30  


