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Referat: Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. april 
 

 

1. Status på Skoleåretsplan-
lægning: 

- Personaletilpas-
ning 

- Fagfordeling 
- Nyt valgfags 

setup 
- Nye ”ringe” tider 
- Status på tilpas-

ningerne af folke-
skoleloven 
(endnu ikke ved-
taget). 

- §16b (ny ud-
gave) 

- Mm.  
 

Anders informerer om udpegning og 
omplacering som nu er slut. En lærer fra 
Engdalskolen er omplaceret. 
 
Den 8. maj informeres ledelsen om hvem 
der skal være administrativleder på Eng-
dalskolen. Samt hvad der sker med admi-
nistrative fællesskaber. 
 
Fagfordelingen er i gang. Der er pga. et 
mindre antal ansatte nogle omfordelin-
ger. Det ser ud til at falde fint på plads. 
 
I ny lov fra februar er valgfag lavet om.  
Vi skal tilbyde HDS som valgfag + musik, 
billedkunst og mad. 
Det betyder at færre valgfag bliver tilbudt.  
Valgfag skal være prøveforberedende ef-
ter 8. klasse. 
 
Nye ringetider. Der indføres to pauser for-
længes af 5 min, mellem 1. og 2. lektion 
og igen mellem3. og 4. lektion.  
 
Tilpasningerne af Folkeskoleloven vedta-
ges 2. maj.  
 
§16b – vi søger om konvertering (fra un-
dervisning til to-voksen) til alle klasser. 
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2. Årshjul for bestyrelsens 
arbejde i skoleåret 19/20 
– på baggrund af besty-
relsens ønske om at 
drøfte forskellige temaer 
yderligere, der dukkede 
op i forbindelse med 
”sparerunden” er disse te-
maer indplaceret i årshju-
let for 19/20.  Se bilag 

Alle bestyrelsens medlemmer holder øje 
med input og eksempler til årshjulets 
punkter. 
 
På hvert møde taler vi om de næste to 
møder i årshjulet. 

3. Opsamling efter delta-

gelse i konferencen om 

Skoletilbud i Gellerup 

mm. 23. april (Frank, Tue, 

Lars og Anders deltog) 

 

Der orienteres om mødets indhold. 

4. Eventuelt og meddelelser 
 

Byggeriet: der er nu en foreløbig plan. 
Næste møde er 9. maj. 
20. juni forventes projektforslag klar. 
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