
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 3. april 2019 kl. 19.00 – 21.30 
 
Til stede  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, 

Luise Sørensen, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter for elevrådet Fre-

derik og Lærke, Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
    
19.00 - 19.30  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen – herunder 

nyt om justering af 

folkeskolereformen 

b) Elevrådet  

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudval-

get.  

 

a) Fællesbestyrelsesmødet med Snej-

bjerg Skole flyttes til efteråret. 

Justering af skolereformen er sat på 

stand by pga. at det ikke er vedtaget i 

folketinget. 

UB har søgt om gratis frugtordning 

til alle elever på skolen. Det forven-

tes at ordningen starter i det nye sko-

leår.  

b) Der arbejdes på at arrangere en elev-

fest. Elevrådet ønsker en i tråd med 

tidligere år. 

Henvendelse fra elevtelefonen og 

børnetelefonen. Materiale er delt ud 

og der laves aftale om hvordan bud-

skabet bringes videre.  

Tilbagemelding om mobilregler fra 

drøftelsen på bestyrelsesmøde. 

c)  Intet nyt 

d) Samarbejde med Engblommen vedr. 

overgang til SFO. 

Forældrerepræsentanterne giver ud-

tryk for, at forældrene giver SFO-en 

en chance og afventer det nye tilbud. 

e) Intet nyt. 

f) Der kigges på skoledistrikterne i for-

hold til børnetal på institutioner og 

skoler, således at der ikke står tomme 

arealer nogle stede og der er behov 

for byggerier på andre nærved lig-

gende institutioner. UB og KK laver 

høringssvar som godkendes pr. mail. 

 

19. 30 – 19.45 Orientering om skoleårets 

planlægning, timefordelings-

plan og timebudget.  

Timefordelingsplanen for næste skoleår blev 

gennemgået. Der er tilført ekstra timer på 5. 

og 6. årgang i forbindelse med madkundskab 

grundet lokalemæssige udfordringer. Det bety-

der at der ligeledes tilføres yderligere 2 deleti-

mer i dansk. 
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Der var diskussion om timer til inklusion, 

PLC og den supplerende undervisning.  

Desuden nævnte IS, at det er store hold i 

håndværk/design. 

 

 

19.45 – 20.00  

 

Kort evaluering af skoles nye 

tiltag: To-lærer-ordning, fæl-

lessamlinger, inklusionsrum. 

Tolærerordning bruges som delehold og til at 

lærerteamet kan holde læringssamtaler med 

eleverne. Der skal videreudvikles på lærings-

samtalerne. 

Fællessamlingerne blev indført for at styrke 

fællesskabet.  

Udfordringen for lærerne ved at stå for disse 

samlinger har været et stort forberedelsesar-

bejde for nogen. Vi forsøger at tage presset af 

dette ved at forventningsafstemme opgaven.  

Kort gennemgang af inklusionsrummet. Enig-

hed om at det er en god ide med vores inklusi-

onsrum, men i praksis bliver det ikke benyttet 

i det forventede omfang. Der arbejdes videre 

på at udbrede brugen af lokalet. 

 

20.00 – 20.30  Evaluering af den kommu-

nale inklusionsstrategi  

For at inklusion skal lykkes er det vigtigt at 

have et godt samarbejde mellem skole og for-

ældre. Der skal være åbenhed. 

For at styrke inklusionsarbejdet arbejdes der 

med lege/swaggrupper på alle klassetrin. Det 

virker godt at legegrupperne også bruges i 

skolen. 

Arbejdet med store og små venner i gul byg-

ning giver rigtigt meget til det sociale fælles-

skab. 

Det er vigtigt med et forpligtigende forældre-

samarbejde. 

Se det gode i det enkelte barn. 

Vi skal turde at stille krav til både elever og 

forældre. 

Forslag om at bruge materialet ”Fri for mob-

beri” i den kommende SFO. 

bilag 

20.30 – 21.15 (in-

klusiv kaffepause) 

Afslutning på arbejdet med 

princip for kommunikation 

og drøftelse af det videre ar-

bejde med principper  

Enighed om at holde fast i afsnittene: formål, 

mål og etikken. Efterfølgende tilføjes foræl-

drenes opgaver, elevernes opgaver og lærernes 

opgaver. 

UB kigger på et par principper, som er egnet 

til en hurtig behandling. Disse sendes i ”ud-

bud” og bestyrelsesmedlemmer kan byde ind 

og lave udkast til næste møde. 

bilag 

20.15- 21.25  Drøftelse af Rynkebyløbet    Afviklingen af løbet blev drøftet. Enighed om 

at det er en, god tradition, det er godt at hjælpe 

andre og fokus er, at få bevægelse og frisk 

luft. Selve indsamlingen nedtones mest mu-

ligt.  

  

21.25 – 21.30 Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde 20.05 

Skole og samfund kører kampagne for ”foræl-

dretelefonen”. Der er blevet bedre bemanding 

for at kunne svare på alle henvendelser. 

Der er lavet APV blandt medarbejderne. Det 

der fylder mest er: ”manglende indflydelse på 
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møder”, ”manglende ressource” og ”varmesi-

tuationen i vinterperioden”. Der har været op-

følgningsmøder i personalegruppen, hvor 

punkterne er blevet uddybet med henblik på 

viderebehandling i MED.  

Der er klasser hvor legegrupperne ikke kører 

optimalt. Det er en god ide med en seddel i 

klassen, så eleverne er opmærksom på grup-

perne. 

Punkter til næste møde: 

Skoleårets planlægning 

Ansættelser, teamdannelse 

Forslag til årsberetning 

Resultater af nationale test. 

 


