
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag den 24. august 2016 kl. 17.00 – 21.00 i mødelokalet på den store gang ved 

hovedindgangen på Sydbyskolen, Parkvej 109. 

 

Medlemmer: xxx 

 

Fra ledelsen: Annika og Susanne  

 

Fraværende/afbud:  

Referent:  

 

Dagsorden:  

Der serveres en let middag undervejs. 

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

2. Skole og Forældres landsmøde 2016, som afholdes d. 18.-19. november. Hvem 

deltager? (5 minutter) (beslutning) 

Anders vil evt gerne deltage 

Stine E evt. 

Søren Skytte 

Tine 

Louise vil evt. gerne deltage 

Tilmelding foregår til Skole og Forældre 

 

3. Budget 16-17 (15 minutter) (Annika) (beslutning) 

Se bilag. 

4. Selvforvaltningsaftale (15 minutter) (Annika) (orientering) 

Se bilag. 

 

5. Principper og ordensregler (2½ time) (Alle) (Drøftelse og Beslutning) 

Der afsættes 1½ time arbejdet i gruppe og sammenskrivning og tilpasning af de gamle 

principper, gruppearbejde. Derefter afsættes 1 time til godkendelse i fællesskab. 

 

Udkast til ordensregelsæt udarbejdes ud fra afdelingernes eksisterende ordensregelsæt. 

Annika Bramming sørger for at ordensreglerne sendes til SB-medlemmer. 

Susanne Kusk samler eksisterende principper fra afdelingerne og sender dem til SB. 

Alle forbereder sig ved at læse de relevante dele af det udsendte materiale. 

  



Grupper til principarbejdet den 24/8.  

Principper med ”§44…” foran refererer til ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen”. 

1. Stine Schilling (Røn), Henrik (Ugl), Stine E (Sct), 

a. §44 stk. 2.2 Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at 

deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

b. §44 Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af 

kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne 

deltage i folkeskolens undervisning i henhold til § 3, stk. 8, og fastsætter 

principper herfor. 

c. §44 stk. 2.6 fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 

udsendelse i praktik m.v. 

d. §44 stk. 2.7 skolefritidsordningens virksomhed. 

 

 

2. Søren Mølgaard (Sct J), Anita (Sjø, Sct), Nils(Syd), Søren Skytte (Røn) 

a. §44 Stk. 7. Princip for ansættelsesudvalg. 

b. §44 stk. 2.3 samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet, 

c. §44 stk. 2.4 underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 

undervisningen. 

 

 

3. Anne (Syd), Lena (Sct), Mette (Røn), Anders (Sct) 

a. Princip for klassedannelse. 

b. §44 Stk. 2.1 undervisningens organisering, herunder elevernes 

undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, 

understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. 

pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, 

specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 

c. §44 Stk. 2.5 arbejdets fordeling mellem blandt det undervisende personale. 

 

 

4. Ramus Malling (Sjø), Tine (Syd), Louise (Syd,Røn), Rasmus Østergaard (Røn, 

Sjø) 

a. §44 Stk. 4 Ordensregler for alle matriklerne. 

b. Princip brobygning mellem Sjølundsskolen og de øvrige skoler. 

c. §44 Stk. 6 Skolebestyrelsen godkender inden for de af 

kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal 

omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 9, og fastsætter principper herfor.  



6. Årshjul laves til næste møde (5 minutter) (Nils) (drøftelse) 

Se bilag. Hvem vil lave et oplæg til mødet i september? 

 

7. Værdiregelsæt (15 minutter) (Nils) (drøftelse) 

Indledende drøftelse af indholdet af værdiregelsættet. Der nedsættes en arbejdsgruppe der 

laver udkast næste møde (se evt.§44 Stk. 4).  

Se bilag (de eksisterende værdiregelsæt for de fire gamle skoler). 

Hvem vil lave et oplæg til mødet i september? 

 

8. Foreløbig dagsorden til mødet den 22. september (5 minutter) (drøftelse) 

Se bilag. 

 

9. Information fra medlemmer og ledelse (10 minutter) (orientering) 

a. Elevrådet: 

b. Forældrene:  

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: 

 

10. Eventuelt (3 minutter, evt. lidt mere) 

a. Håndtering af dialog med forældre. Hvordan, hvornår og hvor meget? Herunder til 

nye klasser. 


