
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Mandag den 27.01.2020 

STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: JM  

Til stede: 

Kristine Andsbjerg (KA), Trine Hvidberg 

Kryger-Jensen (TJ) Tanja Wøldike Møller 

Madsen (TM), Mette Helene Dahl Kirk 

(MHK), Jacob Melau (JM), Camilla Bjerg 

(CB), Anja Møller-Vestfal (AMV), 

Josefine Brix (JB), Stefan Brændgaard 

(SB), Brian Rasmussen (BR), Lillian 

Krarup (LI), Mads Medom Madsen (MA) 

Marcus Melau (elevrådet) 

 

Afbud: Mette Helene Dahl Kirk, Kristine 

Andsbjerg 

 

 

 

Vi starter med lidt mad i anledning af julen. 

1. Kvalitetsrapport 

 

Gennemgang og drøftelse af tallene for 

Snejbjerg Skole i kvalitetsrapport, der 

udarbejdes fælles for hele Herning 

Kommune. 

Herunder skolebestyrelsens udtalelse 

omkring kvalitetsrapporten. 

 

Brian gennemgik tallene og indholdet af kvalitetsrapporten. 

Stikord til skolebestyrelsens udtalelse:  

Vi har noteret os, at der er store udsving i prøveresultaterne fra 

det ene år til det andet, men at gennemsnittet er stabilt.  

Kompetencedækningen blandt lærerne er samlet set gået i den 

rigtige retning.  

 

Har man kommentarer til kvalitetsrapporten skal disse besvares 

i den rundsendte mail. Frist for indsendelsen er mandag d. 3. 

februar.  

 

2. Elevrådet Marcus fortæller om elevrådets skadesbarometer, der skal 

præsenteres på en fællessamling fredag før vinterferien.  

Caféen: der bliver stadig solgt Sun Top i caféen. Skydes til 

punkt 8. 

Udemøbler har været et stort ønske, disse er kommet i denne 

uge. 



3. Skoleårets planlægning (2020-2021) 

 

Påbegyndelse af kommende skoleårs 

planlægning. 

Drøftelse omkring timefordelingsplan, 

herunder skoledagens opbygning og 

buskørsel. 

 

Bilag:  

Timefordelingsplan og skoledagens 

opbygning vises på mødet. 

Justeringen af folkeskolereformen betyder ændringer omkring 

timetallene i det kommende skoleår:  

På 5. årgang stiger timetallet i tysk fra 30 til 60 årlige 

klokketimer. 

I 9. årgang stiger timetallet i historie fra 30 til 60 årlige 

klokketimer. 

I 6. årgang kommer billedkunst på skemaet med 30 årlige 

klokketimer. 

Faget håndværk/design bliver strukket ud over 3.-6. klasse. 

Faget idræt fordeles timerne lidt anderledes, så der er flere 

idrætstimer i udskolingen. 

Skoleugens længde, hvis man søger §16b: 

27,8 timer i indskolingen 

31,0 timer i mellemtrinnet 

33,0 timer i udskolingen 

 

Mængden af understøttende undervisning falder. Derfor er det 

vigtigt med en drøftelse af, om vi fortsat ønsker at være en 

idrætsskole og ønsker at prioritere ATK-undervisningen.  

Skolebestyrelsen henstiller til, at skolen fortsat prioriterer at 

være en idrætsskole.  

 

Skoledagens opbygning: 

Vi vil forsøge at komme udenom de skæve minuttal. 

Nogle lærere og elevårdet har et ønske om, at der lægges en lille 

pause mellem de to første lektioner. 

Det er ekstremt vigtigt, at der er fælles pausetid for alle 

afdelinger.  

Der er i år en del elever, der har ventetid på skolebus. Derfor 

kan det være en fordel at lave ’skæve’ dage for eleverne, så 

busbørnene kan komme med enten tidlig eller sen busafgang, da 

der kun er to hjemkørsler pr. dag. 

 

Skolebestyrelsen synes ikke, at spisepausen må blive kortere 

end den er i dag. 

Lærerne og elevrådet skal spørges til skoledagens opbygning. 

4. Skolebestyrelsesvalg 2020 

 

Gennemgang af tidsplan og drøftelse og 

fastlæggelse af valgperiode. 

 

Bilag: 

Tidsplan vises på mødet 

Brian fremlagde tidsplanen for valg til skolebestyrelsen. 

Der er nu mulighed for at lave en toårig valgperiode.  

Skolebestyrelsen kan se både fordele og ulemper ved at lave en 

toårig valgperiode. 

Skolebestyrelsen beslutter at benytte sig af muligheden for en 

toårig valgperiode. 

 

På valg næste gang er Jacob, Camilla, Anja og Mette Helene. 

5. Økonomi 2020. 

 

Gennemgang ny tildelingsmodel, herunder 

budget 2020 for Snejbjerg Skole. 

 

Bilag: økonomiudskrifter for 2019 samt 

økonomiudskrift for 2020 

Snejbjerg Skole kommer ud af regnskabsåret 2019 med et plus 

på ca. 100.000 kr.  

Snejbjerg Skoles SFO kommer ud af regnskabsåret 2019 med et 

plus på ca. 300.000 kr.  

Budgetrammen for 2020 lyder for Snejbjerg Skole på 

25.669.000 kr. og på SFO’en lyder budgettet på 4.010.000 kr. 

Brian gennemgik de overordnede tanker i tildelingsmodellen.  

 



6. Opfølgning vedrørende trafik 

omkring skolen. 

 

Der har været afholdt møde siden 

henvendelsen til forvaltningen. 

Opfølgning og drøftelse. 

 

Trafikudvalget har holdt to møder med repræsentant fra 

Borgerforeningen og indsendt nogle forslag til Herning 

Kommune. Der er kommet et lidt ’blandet’ svar.  

I næste uge har vi inviteret trafikkoordinator fra forvaltningen til 

at mødes med trafikudvalget og besigtige morgentrafikken ved 

skolen.  

 

7. Skygge på legepladsen 

 

Punkt foreslået på sidste møde. Forslag 

om etablering af arbejdsgruppe, der 

kommer med et udspil. 

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende legepladsen: Mette 

Helene, Trine og Mads.  

 

8. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Opfølgning madordning SFO. 

- Status på kantineordningen skolen. 

-. 

 

Madordningen i SFO, der startede op 1. januar, har været en 

succes med 86 tilmeldte. Ordningen fortsætter derfor. Der er 

blevet en slags caféstemning og hygge omkring madordningen.  

 

Kantineudvalget:  

Der er lavet en samhandelsaftale med hallen.  

Kantineudvalget følger op på om aftalen overholdes. 

 

9. Eventuelt. 

 

 

10. Næste møde. 

 

Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 18.30-21.00  

 

 

 


