
 

Dagsorden 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

Mandag d. 31. aug. 2020 

 

 

Der afholdes møde i skolebestyrelsen mandag den 

31. aug. 2020 kl. 19.00 – 21.00 på afd. for de yngste elever 

med følgende dagsorden:                    

                      Bemærk tid og sted!  

 

 

Fraværende: Peter M.C. 

 

Dagsorden:    Referat: 
 

Elevrådet deltog ikke i mødet. 
 

                             

1. Orientering. 

 

a) Fra elevrådet 

 

 

 

b) Fra Formanden 

 

 

 

 

 

c) Fra Skoleledelsen 

• Jens (Indskoling og SFO) 

• Susanne (Udskoling) 

• Lars 

 

 

 

d) Fra Personalet  

 

 

 

 

 

 

Mødet starter med konstituering af 

bestyrelsen. 

 

Kristian bød velkommen til Lasse 

Reuther, som er ny medlem af 

skolebestyrelsen. I den forbindelse 

orienterede Kristian kort omkring 

skolebestyrelsesarbejdet. 

 

Kristian blev genvalgt som formand og 

Christina blev valgt som næstformand. 

 

AD 1. 

 

Fra formanden: 

Kristian roste skolen i forhold til skolens 

håndtering af Corona situationen. Det 

generelle indtryk er, at forældrene er 

trygge ved at sende deres børn i skole. 

 

Fra Indskolingen: 

I indeværende skoleår er vi startet året op 

med at arbejde med 3 overordnede 

fokusområder. Udviklingen af 

teamsamarbejdet, hvor klasseteamet 

arbejder ud fra at, alle voksne omkring 

klassen har et fælles ansvar for alle børns 

læring og trivsel. 

Udvikling af den gode undervisning, hvor 

klasseteamet har fokus på, hvad den gode 

undervisning er for netop deres klasse. 

Udvikling af elevernes skriftsprogs- 

kompetencer er et kommunalt 

indsatsområde, som der skal arbejdes med 

i alle fag. 

 

 

 

 



Fra SFO: 

Vi har pt. ca. 120 børn ud af 170 

potentielle, der går i SFO. Det er 70% af 

børnene. 

 

Fra udskolingen: 

Udskolingen har fokus på resultaterne fra 

elevernes trivselsmåling, som lærerne i 

fællesskab med eleverne arbejder med. 

Udvikling af elevernes skriftsprogs- 

kompetencer er også et indsatsområde på 

udskolingen. 

 

Der er fra skoleårets start oprettet en D-

klasse på udskolingen, hvor elever, som 

udfordres i den almindelig undervisning, 

kan visiteres til. 

 

Fra Lars F: 

Vi har fået en god start på det nye skoleår, 

trods forskellige udfordringer omkring 

Covid-19. 

Skoleboden går godt, trods det pt. 

manglende sortiment. 

Der er opslået et barselsvikariat til 

besættelse fra oktober måned. Der 

afholdes samtaler i uge 39. 

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå 

af Lars F/skoleleder, Lis/lærer, 

Susanne/pædagogisk leder, Lars M/lærer, 

Mette/medlem af skolebestyrelsen og 

Christina/medlem af skolebestyrelsen. 

 

Fra personalet: 

Afstemningen omkring lærernes nye 

arbejdstidsaftale afsluttes pr. 1. 

september. 

Vi har afholdt en intern temadag, hvor 

lærere og pædagoger arbejdede med, og 

kom med forslag til, hvordan Ebeltoft 

Skole skal se ud i fremtiden, når nu de 2 

afdelinger samles på 1 matrikel. Lærernes 

og pædagogernes forslag er forelagt 

arkitekt Gorm Nielsen, som skal arbejde 

videre med forslagene. 

 

AD 2. 

            2.   Budget 2021. 

Direktionen har udarbejdet et Budgetkatalog, som 

politikerne skal forholde sig til.  

Bestyrelsen er høringspart i Budget 2021. 

             I kan finde Budgetkataloget på forsiden af Syddjurs  

             Kommunes hjemmeside: www.syddjurs.dk, men først 

             efter den 21. aug.  

             LF gennemgår de vigtigste områder for skolerne. 

              

 

Lars F gennemgik principperne i forhold 

til, hvordan budgettildelingsmodellen 

udmønter midler til skolerne i Syddjurs 

Kommune. 

Lars F nævnte også under dette punkt, at 

det er meget svært at drive skole, når 

kommunen flere gange midt i et skoleår, 

beskærer skolens budgetter med meget 

http://www.syddjurs.dk/


              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Det nye skoleår. 

store beløb. 

Som det ser ud lige nu, vil Ebeltoft Skole 

få omkring 800.000 kr. mindre gennem 

elevtildelingsmodellen. 

Lars F udarbejder et høringssvar i forhold 

til Budget 2021, som skolebestyrelsen kan 

komme med kommentar til, inden det 

sendes videre til byrådet. 

 

            LF orienterer. 

            Under dette punkt vil vi også gerne have to forslag  

            med: 

1) På udskolingen kan lærerne få lov til at springe 

frikvarteret fra kl. 14 – 14.15 over og i stedet 

afslutte undervisningen det tidligere i de 

praktisk/musiske fag. 

2) Indføre/afprøve sms ordning i forhold til elever, 

der ikke møder op. Forældrene vil modtage en 

sms. 

 

 

4. Plan for bestyrelsesmøder samt deltagelse i 

forældremøder. 

Vi gennemgår begge dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Arbejdsområder. 

Prioritering af, hvilke opgaver vi prioriterer først. 

            Herunder punkter fra mødet med klasseforældreråd. 

 

 

 

 

 

6. Evt. 

Skolebestyrelsen godkendte begge 

forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsen er talerør for de enkelte 

klasser. På forældremøderne orienterer 

medlemmerne fra skolebestyrelsen 

omkring skolebestyrelsesarbejdet. 

 

Det er vigtigt, at der er fælles fodslag 

omkring skolebestyrelsens input på 

forældremøderne, inden vi går på 

sommerferie. 

 

I indeværende år er temaerne følgende: At 

cykle i skole, mad-og måltidspolitikken, 

skolebyggeri, mobilfri skole, SSP-

lærerplan, høringssvar. 

 

Skolebestyrelsesmøderne afholdes den 

sidste mandag i måneden. Møderne ligger 

fra 19. 00 til 21.00. Lars F udarbejder 

mødeplan for hele året. 

Lars F uddelte Årshjulet for SB-arbejdet. 

 

Vi skal huske at samle op på det, der 

kommer frem på forældremøderne. 

 

 

Udsat til næste møde! 

 

 

 

 

 

 

På næste møde skal der et punkt på 



 

 

 

 

 

 

dagsordenen, der handler om Apple-

Watch. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 


