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Referat
Skolebestyrelsesmøde nr. 91, mandag den 11.
april klokken 19.15
Mødet begynder klokken 18.00 med en orientering til interesserede om skolebestyrelsesarbejdet.
Herefter talte vi om at afkorte mødet da en del ikke kunne komme. Derfor har jeg kun sat et punkt
på dagsordenen.
Fraværende med afbud Helle Evald, Pia Jacobsen, Otto Saubak, Petra Hansen, Henning Berg og Mette
Justesen

1. Godkendelse af protokol
(Formand)
2. Godkendelse af referat
(Formand)
3. Nyt fra elevrådet
(elevråd)
4. Skoledagens længde
§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så
vidt angår den understøttende
undervisning, efter indhentet udtalelse
fra skolebestyrelsen og efter ansøgning
fra skolens leder godkende at fravige
reglerne om en mindste varighed af
undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1,
og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr.
2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på
yderligere faglig støtte og
undervisningsdifferentiering for
bestemte klasser ved hjælp af ekstra
personale i klassen.
Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b,
stk. 1, om en mindste varighed af
undervisningstiden, skal
kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne
plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3,
stk. 5, eller i et andet relevant
fritidstilbud i de timer, som fravigelsen
vedrører, uden særskilt betaling fra

Vi drøftede punktet og stemningen var at der ikke er økonomi
til ideen da vi selv skal afholde ekstraudgifterne til øget
åbningstid i SFO. Endvidere skal der være en pædagogisk
begrundelse for at søge.
Punktet tages op på næste møde.

forældrene.
En sådan ordning vil belaste skolens
budget i negstiv retning på lønkontoen.
Der gives ikke ekstratildelinger.
5.
6. Orientering
Henvendelser fra forældre.
(bestyrelsesmedlemmer)

7. Eventuelt
8. Næste møde
(Formand og ledelse)

Forældredagen
hvor
forældrene
overtager
undervisningen bliver desværre ikke til noget i dette
forår. Bestyrelsen erkender at den er kommet for sent ud
af starthullerne. Initiativet overgives til den nye
bestyrelse.
Torsdag den 12. maj

