
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Onsdag den 24.02.21 

STED: TEAMS-møde TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: AMV 

Til stede: 

 

Niels Røjkjær Dalmose (ND), Trine 

Hvidbjerg Kryger-Jensen (TJ) Tanja 

Wøldike Møller Madsen (TM), Anja 

Møller-Vestfal (AMV), Marlene 

Damgaard (MD), Monika Bukhave 

Fruergaard (MF), Klaus Asbæk, (KA), 

Johannes Mølgaard (JM), Stefan 

Brændgaard (SB), Brian Rasmussen (BR), 

Lillian Krarup (LI), Mads Medom Madsen 

(MA) 

 

Afbud: Trine 

Fraværende:  

 

1. Tema drøftelse 

 

Ny arbejdstidsaftale for lærerne. 

 

Oplæg ved Stefan og Brian om dette. 

Brian og Stefan gav et oplæg om den nye arbejdstidsaftale for 

lærerene. 

Aftalen bygger på dialog mellem parterne. 

Der skal hvert år udarbejdes en skoleplan, der danner grundlag 

for arbejdets tilrettelæggelse det kommende skoleår. Denne er i 

øjeblikket under udarbejdelse og det foreløbige arbejde blev 

præsenteret og drøftet.  

2. Elevrådet.  

 

Nyt fra elevrådet. 

 

Intet nyt. 

 

På næste møde ønskes drøftet hvordan vi får elevrådet mere på 

banen. Vi har et stort ønske om at involvere elevrådet mere i 

SB. 

3. Principper revision 

 

Revideret princip om 

skolehjemsamarbejde til beslutning og 

godkendelse. 

Beslutning om næste princip til revision. 

 

Bilag:  

Revideret princip om 

skolehjemsamarbejde 

 

Det tilrettede princip godkendes. 

 

Næste principper til revision: 

Lejrskoleprincip. 

Overflytning fra Engbjergskolen til Snejbjerg Skole. 

Antimobbestrategien er under revision og skal også med på et af 

de kommende møder. 

4. Skoleårets planlægning 

Rammerne for skoleårets planlægning. 

 

Ansøgning om afkortning af skoledagen er 

fremsendt. 

Timefordelingsplan. 

Tidsplan for planlægning. 

 

 

Drøftelse af timefordelingsplanen for det kommende skoleår. 

 

Gennemgang af tidsplanen for planlægningen af kommende 

skoleår. Herunder ansættelsessamtaler, som placeres i uge 18.  



6. Skole og forældre tilbud samt 

forvaltningens udbudte webinarer 

 

Drøftelse af udsendt tilbud og 

kursus/webinar fra skole og forældre. 

Vil man deltage, prioriteringen af 

midlerne til det? 

 

Drøftelse af deltagelse i de udsendte 

webinartilbud fra forvaltningen. 

 

Skole og Forældre udbyder online webinar. Dette vil Marlene 

gerne deltage i.  

Drøftelse af om skolebestyrelsens medlemmer fremadrettet skal 

deltage i betalingstilbud på et senere møde. 

 

Herning Kommunes Tour de Bestyrelse om økonomi – 

beslutning om deltagelse træffes på næste møde, når vi kender 

datoen. 

5. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO  

- Coronasituationen, herunder skole-hjem-

samtaler 

- Personalenyt 

- Nyt fra SFO 

- Trafikudvalget 

- Kommunikationsudvalget 

- Prioritering af kommende temadrøftelser 

 

 

Økonomi – det besluttede budget er fordelt på de pågældende 

konti.  

Coronasituationen – så længe reglen er som den er, er der 

online-mulighed for skole-hjem-samtaler. Er det brug for 

netværksmøder, må disse gerne komme på skolen.  

Fra næste uge må 9. årgang igen komme i skole. Vi kender ikke 

de konkrete vejledninger endnu.  

Personalenyt. Vi har ansat Claus Johansen som barselsvikar 

indtil sommerferien.  

En lærer skal sygemeldes 6 uger – her har vi ansat en 

lærerstuderende.  

Nyt fra SFO. Der kommer flere og flere børn ind i SFO’en. Her 

er børnene opdelt klassevis.  

Trafikudvalget – fodgængerfelterne er på vej, når frosten er af 

jorden.  

Kommunikationsudvalget mødes inden næste SB-møde. 

Prioritering af kommende temadrøftelser: 

Elevrådet 

Overgangen fra Engbjergskolen til Snejbjerg Skole 

Rapport om pressede unge og trivsel efter en coronanedlukning 

6. Eventuelt. 

 

 

7. Næste møde. 

 

 Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18.30-21.00 

 

 


