
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 26. februar. kl. 19 – 21.30 
 
Til stede:  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, Luise Sørensen, Kamilla 

Kvols, Inge Skyt (lærer), Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud: 

Camilla Gaasdal Nielsen, Bente Rosgaard (lærer), repræsentanter for elevrådet Frederik og Lærke, 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
    
19.00 - 19.30  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen – herunder sidste nyt 

vedr. SF0 og justering af fol-

keskoleloven.  

b) Elevrådet  

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

a) Ulla orienterede om hvor 

langt vi er i forhold til 

overgangen til SFO. Her-

under præsenterede hun 

også de tanker vi havde 

under det fælles bestyrel-

sesmøde. 

Desuden gennemgang af 

justeringer af den nye fol-

keskolelov 

b) Opsamling fra sidst  

Ønske til mere mobiltid på 

fredage. Indtil videre hol-

der skolebestyrelsen fast i 

den eksisterende aftale 

Der arbejdes på at arran-

gere en skolefest for elever 

fra bygning 

c) Intet nyt. 

d) SFO-samarbejde fylder 

rigtig meget. Der arbejdes 

på en god løsning. 

e) Intet nyt 

f) Den nye ressourcemodel 

er blevet ændret med ju-

steringer på nogle områ-

der. Timetal 750 timer år-

ligt pr. lærer i stedet for 

765. Balancetillæg i stedet 

for småskoletillæg. 

Aflønning af TSM som i 

den nuværende ordning. 

 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 

 

Inklusionsmidlerne forde-

les med en fordelingsnøgle 

på 85/15 i forhold til so-

cioøkonomiske kriterier. 

 

 
19.30 – 19.40  

 

Evaluering af fællesmødet med Snej-

bjerg skole  
Godt møde, hvor der kom nogle 

gode temaer op for det fortsatte 

arbejde med SFOén. Der var fx 

stor diskussion om hvorvidt der 

skal afholdes lejr og lignende af-

tenarrangementer.  

Det er vigtigt at der er kvalitet i 

det nye SFO-tilbud. 

Fælles årshjul for skole og SFO. 

 

19.40 – 19.55  Budget 2019  

Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 

PS fremlagde regnskabet for 

2018. Der er et underskud, men 

det findes acceptabelt i forhold til 

udfordringer på personaleområdet. 

Budget for 2019 blev gennemgået. 

Det bliver stramt, men der er bud-

getteret med at komme igennem 

2019 med balance i regnskabet. 

 

19.55 - 20.05  Skolens arbejde med overgange og 

holddeling 

Om arbejdet med fagudvalg og den 

røde tråd. 

 

Arbejde i fagudvalgene i dansk, 

matematik og engelsk. Der arbej-

des med aftaler omkring fælles 

forventninger til fagene – også 

ved overgange. Fælles testplaner. 

Holddeling i blå afd. bruges til 

faglig holddeling og læringssam-

taler. 

Fokus på trivselsforløb, ART og 

”Knæk kurven” 

 

20.05 – 21.25  

Inkl. Kaffepause) 

Arbejde med revidering af princip for 

kommunikation i anledning af, at 

skoleintra skal overgå til Aula.  

UB præsenterede udkast til nyt 

”Princip for kommunikation”. Der 

blev arbejdet i grupper og UB og 

KK laver endeligt udkast til næste 

møde 

 

Bilag  

 21.25 – 21.30 Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde d. 3. april  
  


