
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Tirsdag den 18.02.2020 

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) 

 

Afbud: Kristine, Tanja, Jacob, Camilla, 

Anja, elevrådet. 

 

 

 

Vi starte 

 

 

 

 

 

 

 

Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, skydes flere af 

punkterne til næste møde. lidt mad i anledning af julen. 

1. Temadrøftelse omkring idrætsskolen. 

 

Drøftelse med udgangspunkt i liste med 

temadrøftelser. 

 

Idrætsskole: 
Hvordan får lærerne tid/faglighed til at 

inddrage mere bevægelse i timerne? 

Tænke ud af boksen. 

Både arrangementer og i dagligdagen. 

Besøg af idrætsforeninger. 

Ideer: 

Tænke bevægelsen mere ind i timerne.  

Det opleves, at der er meget bevægelse i undervisningen i 

indskolingen. Det opleves, at bevægelsen bliver ’mindre’ jo 

ældre eleverne bliver. I udskolingen er det svært at koble med 

det faglige og har mere karakter af en brain-break.  

Ideudveksling i fagteams. 

Flere besøg af idrætsforeninger og få flere idrætsgrene 

præsenteret.  

Evt. bruge svømmehallen mere. 

Undersøge muligheden for at valgfaget kunne være et 

ungdomsskolehold eller et foreningshold i idræt.   

2. Elevrådet Der er ikke noget fra elevrådet. 

3. Skoleårets planlægning (2020-2021) 

 

Påbegyndelse af kommende skoleårs 

planlægning. 

Drøftelse omkring timefordelingsplan, 

herunder skoledagens opbygning og 

buskørsel. 

§16.d ansøgning (nedsættelse af 

timetallet) 

 

Bilag:  

Forslag til timefordelingsplan og 

skoledagens opbygning vises på mødet. 

Forslag til timefordelingsplan blev gennemgået af Brian.  

Drøftelse af timetallet for idræt og ATK, der er sat ned i 3., 4., 

5. og 6. klasse.  

 

Skoledagens opbygning blev drøftet. Der er behov for en 

ændring primært pga. skolebussen.  

Indskolingens er uændret. 

På mellemtrinnet ændres dagene, så der bliver skæve dage. Der 

er lange dage tirsdag-onsdag-torsdag. 

Udskolingens er pausen, der var mellem 5. og 6. lektion. Den er 

flyttet efter skoledagens afslutning. Fredag får 

udskolingseleverne, der skal med skolebussen ventetid på 

bussen. 

 

Skolebestyrelsen synes det er ærgerligt, at mellemtrinseleverne 

får tre lange dage.  

 

§16d ansøgningen handler om nedsættelse af timetallet. Denne 

laves og indsendes til Børne-familieudvalget. 



4. Skolebestyrelsesvalg 2020 samt 

forretningsordenen 

 

Skolebestyrelsesvalg drøftelse og 

fastlæggelse af ændringer i 

forretningsordenen. 

 

Bilag: 

Forretningsordenen for skolebestyrelsen 

Udsættes da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. 

5. Økonomi 2020. 

 

Budgetforslag driftsmidler. Der vises på 

mødet, et udarbejdet budgetforslag til 

drøftelse og godkendelse. 

 

 

Udsættes da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. 

6. Opfølgning kvalitetsrapport. 

 

Opfølgning fra sidste møde. 

Herunder skolebestyrelsens udtalelse 

omkring kvalitetsrapporten. 

 

 

Brian gennemgik skolebestyrelsens kommentarer og 

skoleledelsens kommentarer.  

7. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Opfølgning madordning SFO. 

- Status på kantineordningen skolen. 

- Opfølgning vedrørende trafik omkring 

skolen. 

- Skygge på legepladsen 

- Økonomirapporter, evt. spørgsmål. 

 

 

Madordning i SFO’en går rigtig godt. Der er i denne måned 

tilmeldt 79 børn til ordningen. Udbuddet varierer mellem suppe, 

frikadeller, knækbrød, rugbrød. Der er skabt en caféstemning. 

 

Status kantineordning skolen. Samhandelsaftalen er 

underskrevet af begge parter. Det er slut med at sælge juice i 

caféen her efter vinterferien.  

 

Status trafikudvalget – Lillian refererede fra mødet med Trafik 

og Miljø. Nogle af løsningsmulighederne afventer 

tilbagemelding.  

 

Udvalget vedr. skygge på legepladsen. Udvalget mødes snart. 

Mads indkalder. 

 

8. Eventuelt. 

 

Kristine har valgt at træde ud af skolebestyrelsen pga. 

tidsmangel.  

9. Næste møde. 

 

Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 18.30-21.00  

 

 

 


