
 

    

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 17.30 – 20.30 
 
Sted: Personalerummet, Løsning Skole 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, , Søren Herden, Martin Jacobsen, Jane Ejdal Frand-
sen, Helle Vestergaard, Jesper Karkov, Kia Møgelvang, Ulrik Mikkelsen Hansen. 
Elevrepr.: Viktoria Bajrami Carlsen (8.A) og Alexander Bajrami Carlsen (7.A). 
 
Elever deltager til og med pkt. 6. 
 
Afbud: Linda Vainø Eriksen, Jette Sørensen 
 
Mødeleder: René Jensen  Referent: Wickie Jørgensen 
 
Bemærk:  
Vi spiser fra kl. 17.30 – 18.00, hvor mødet starter. 

 
Referat: 

 
1. Elevrådet orienterer. 

 
Hvad har elevrådet arbejdet med siden sidst? 
 
Klimadag – åbent hus med boder. Boderne kan have genbrugstøj. Overskuddet går 
til noget klimavenligt til skolen. Afholdes 15. maj. 
 
Filmdag – sidste fredag inden påske. 
 
Der var en elevrådsbod til skolefesten med sunde alternativer til kagebordet. 
  

 
2. Siden sidst v. skolens ledelse. 

a. Legeplads – indvielse af ny legeplads til specialafdelingen d. 11/3 kl. 11.30. 
b. Skolefest – 0.-6. årg. Havde et fint arrangement med god energi, med egen 

opsætning af skuespil. Lydudstyr kan evt. lånes af Martin Jacobsen kom-
mende skoleår. 

c. Indskolingsbygning – Helle og Rene har sendt et brev til udvalg for læring 
vedr. vedligeholdelse af bygningen. 

d. Nationale test – det er i år frivilligt at tage nationale test, men der skal tages 
standardiserede test for dansk, læsning. De nationale test kan bruges i det 
omfang det er et pædagogisk redskab for lærerne.  

 
  



 
 

3. Tilbagemelding fra dialogmøde med Udvalget for læring v. RJ 
 

Udkast til ny skolepolitik vedhæftet som bilag. Udkastet gennemgås ikke, men er til 
jeres orientering ift. pejlemærke for Løsning Skoles pædagogiske indsatsområder.  
 
Kunne SFO skrives ind i skolepolitikken, så det står tydeligere at SFO er en vigtig 
del af skolen? 

 
4. Samarbejdsaftale med fødeskoler v. HV 

 
Samarbejdsaftalen er nu færdig. Der er tilføjet princip for klassedannelse. Se ved-
hæftede bilag.  
Mulighed for spørgsmål, kommentarer og ganske få justeringer. 
 
Principperne for klassedannelse er godkendt. 

 
5. Principper for lejrskoler v. HV 

 
Vi har brug for at foretage lidt justeringer i princippet for lejrskoler. Se vedhæftede 
bilag. Ændringer er skrevet med rødt. 
 
Det er vigtigt at ledelsen beslutter hvor mange lærere der deltager i skolerejsen, 
under hensyntagen til antallet af elever. Det er bestyrelsens anbefaling, at det skal 
afvejes i forhold til, hvad de ressourcer kan anvendes til i den daglige undervisning. 
Bestyrelsen finder antallet af ressourcer i den daglige undervisning vigtigere, end 
antallet af voksne der er med på lejrtur/ skolerejser. 
 

 
6. Program for læringsledelse v. HV 

 
Kort gennemgang af hovedpointer i kortlægningen og hvordan resultaterne bruges i 
den strategiske og pædagogiske udvikling af skolen. 
 
Dialog om resultaterne og brugen af dem ifm. fastlæggelse af indsatsområder i sko-
leåret 20/21. 
 
 

7. Kvalitetsrapport v. RJ 
 

Kvalitetsrapport og høringssvar er tidligere sendt pr. mail. 
 
Mulighed for dialog om indhold, form og proces. 
 
 
 

8. Økonomi v. HV 



 
Regnskabsresultat for 2019. 
 
Budget for 2020. 
 
Administrativ håndtering af særskilt økonomi for special, almenskole og SFO. 
 
Vi anvender en fordelingsnøgle som baserer sig på budgetternes størrelse. 

 
9. Eventuelt. 

 
Der opfordres til at deltage på borgermøder og italesætte vores skole, så vi får op-
mærksomhed på den i byen/ kommunen.  
 
Bikuben og Byens venner har inviteret elever med i legoland d.27.3. Det er i år 4. og 5. 
årgang der inviteres med. Det er op til de enkelte elever og deres familie om de vil del-
tage, og for dem der takker nej, er der et tilbud på skolen. 
 
Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til håndteringen af coronavirus. 
Lærerne lægger så vidt muligt deres individuelle forberedelse hjemme resten af marts 
måned. 

 

 
 
 
 
 Rene Velling Jensen  Helle Vestergaard 
 

 


