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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 30. januar 2017, kl. 12:30-16:00 
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/VL 
 
 
Pkt. 119 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

24/1 Temadag i Brønden  MR+JS 

2. 25/1 Personalepolitisk udvalg  MR 
 

3. 25/1 Møde om Center-MED MR 

4. 
 

25/1 TEMA-aften, pkt. 121 - 

5. 
 

27/1 Møde med UBK & AV MR 

6. 
 

27/1 Møde med borgmesteren og udvalgsformanden  MR+JS 

7.  
 

27/1 Møde med UBK MR 

8. 
 

30/1 Arbejdsgruppe under Center-MED: Social kapital JS 

 
Ønske om evaluering af skolestrukturen. 
Der er indsat penge på Faglig Klub-konti for 2015 og 2016, som aftalt på sidste Styrelses-
møde. 
Vi skal fortsat have opmærksomhed på politianmeldelse af vold og trusler. Det er fortsat 
svært at få skolerne til at anmelde. 
 
Pkt. 120 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
AMU: Der arbejdes på beretningen. 
Koo: Der er styr på generalforsamlingen. Der arbejdes desuden på jubilæumsfesten fredag 
den 6. oktober. 
SPU: Der arbejdes på beretningen. 
 
Pkt. 121 TEMA-aften (13:15) 

- Evaluering 
God og flot aften. Vi kunne godt have brugt mere tid på paneldebatten. 
Overvej om vi vil lave et lignende arrangement i forbindelse med kommunalvalget. 
 



Pkt. 122 Skoleindskrivning 2017/2018 (13:30) 
- Orientering og drøftelse (bilag)  

Drøftelse af antallet af 0. Klasser i skoleåret 17/18 samt evt. forflyttelser af børnehaveklas-
seledere. 
 
Pkt. 123 Prøve på særlige vilkår (14:15) 

- Orientering og drøftelse (bilag) 
Drøftelse af problematikken vedr. elever med særlige faglige udfordringer, som alle skal gå 
til afgangsprøve. Drøftelsen skal fortsættes på et senere møde. 
 
Pkt. 124 GF17 (14:30)    

- Status på bidrag til den skriftlige beretning  
Drøftet 
Forslag til temaer til GF: Den lange skoledag/16B, timelønnede kontra lærerstillinger (evt. i 
tråd med spørgsmålet om fleksibelt skema/selvstyrende teams), inklusion (undersøgelse 
og strategi), pædagogerne i skolen, påbud,  

- Drøftelse af forslag til frikøb for 2017/2018 (bilag) 
 
 
Pkt. 125 Ny børne- og ungestrategi/inklusion (15:00)     

- Oplæg af Sine Grumløse, adjunkt UCC – efterfølgende drøftelse 
 
 
Pkt. 126 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

- Drøftet  
 

Pkt. 127 Eventuelt 
 
Pkt. 128 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter:  
- Ressourcetildelingsmodel   
- MED/social kapital  

- Børne- og Ungestrategi  
- 16B 

 


