
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 20. maj kl. 19 – 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 

Ingen fraværende 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
    
19.00 - 19.30  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen 
b) Elevrådet  

c) Skolebestyrelsen herun-

der høringssvar i forbin-
delse med mulig ændring 

af skoledistrikter. 

d) Engblommen 

e) Kirkely 
f) Børne-Familieudvalget.  

 

 

a) UB orienterede om økonomi-
møde. 

b) Elevrådet fortalte om pla-

nerne for elevrådets fest på 
onsdag. 

c) Orientering om tankerne bag 

høringssvaret vedrørende 

Gødstrupområdet. Det er vig-
tigt for os, at vi har elever 

nok til at være to-sporet.  

d) Byggeriet af multisalen står 
færdigt i udgangen af maj 

med indvielse i 20/8 

e) – 

f) Møde i Børne- familieudval-
get 

Præsentation af den nye til-

delingsmodel 
Orientering om fordele og 

ulemper vedr. to/fireårs sko-

levalg. 
Der findes forskellige puljer 

der kan søges midler fra. Der 

arbejdes på at skabe mere 

overskuelighed for disse pul-
jer. 

 

19. 30 – 20.00 Skoleårets planlægning. Nye an-

sættelser, timefordelingsplan   
Justering af den nye skolereform 

– forslag til nyt skema for indsko-

lingen 

Der er ansat to nye medarbejdere. 

PS gennemgik timefordelingsplanen 
for næste skoleår.  

Justeringer i forhold til skolereform 

blev diskuteret. Der blev nikket til 

guls timeplan, men skolebestyrelsen 
ønskede tre korte dage for blå i stedet 
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for to korte dage. Vi arbejder på at 
tilgodese bestyrelsens ønske. 

 

20.00 – 20.15  

 

Status på implementering af Aula  

SFO – hvor langt er vi?  

Nyt om Aula. Vi er i gang. Forældre 

skal bruge UNI-login. 
Der afholdes kursus for forældre i 

Aula først i det nye skoleår. 

Vi er godt i gang med SFO arbejdet. 
God ånd fra personalet de gør bare 

tingene. 

SFO-en skal være en del af MED. 

 

 

20.15 – 20.30  Resultaterne fra de nationale tests.  

 

Oplæg om fordele og ulemper i for-

hold til nationale test. 

Fine resultater både i dansk og mate-
matik, hvor skolens resultater gene-

relt ligger over landsgennemsnittet. 

Resultaterne for engelsk ligger ligele-

des godt. 

 

20.30 – 21.00 

(inklusiv kaffepause) 

Det videre arbejde med princip-

per.  

Gruppearbejde vedr. udvalgte prin-

cipper. UB samler op på dette ar-

bejde og fremlægger på næste møde. 

 

21.00- 21.20  Forslag til skolebestyrelsens års-
beretning  

- Skolens tal og fysiske ram-
mer – herunder bygning af 

multisal i samarbejde med 

Engblommen. 
- Fokus på trivselsarbejdet 

bl.a. i form af lege/swag-

grupper og arbejdet med små 
og store venner. 

- Der arbejdes i skolebestyrel-

sen med en gennemgang af 

skolens principper 
- Fritidshjemmet er overgået 

til SFO. Der er arbejdet med 

denne overgang.  
- Aula erstatter Skoleintra som 

skolens kommunikationsplat-

form. Der har forud for dette 
været arbejdes med skolens 

princip for kommunikation. 

Der indkaldes til infomøde 

for forældrene. 
- Fællesarrangement med kir-

ken omkring børns digitale 

liv – fint fremmøde. 
- Der afvikles ugentlige fæl-

lessamlinger og vi har fokus 

på at dyrke fællesskabet for 

hele skolen. 
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21.20 – 21.30 Eventuelt Opfordring til at der kigges på fælles 
rammer for lektielæsning på skolen. 

Fællesmøde med Snejbjerg Skole 

22/10-19. 

 


