
REFERAT AF SB-MØDE 18 MARTS 2009.  

Dato: 24 marts 2009.  

Afbud fra: Jørgen, Aino og Peter.  

Ordstyrer: Morten.  

Rettelse til referat fra 18/2-09. Det er ikke kommunen, men økonomisk afdeling, 

som giver os et dårligt ledelsesredskab for økonomisk planlægning på skolen.  

Klasselister i forældreintra bør også indeholde adresseliste, telefonnumre samt e-

mail adresser.  

Forældrerådet i SFO må huske, at checke SB dagsorden og 

kontakte SB, hvis de ønsker at deltage at deltage til emner der 

diskuteres.  

Se bilag fra SFO.  

Husk SB´s arbejdsdag inviteres også SFO forældreråd.  

4./5 Arbejdsdag 18/4 fra 10-16. Introduktion af nye SB medlemmer. SFO 

forældreråd er inviteret.  

Kl. 16-18 Alm. SB møde med dagsorden. SFO forældreråd deltager. 1830 – Spisning 

i byen.  

Udvalg: Morten – DK – MT mødes 31. marts kl. 15-16.  

Principper godkendt, se bilag 2. (Skal udsendes under principper).  

Timefordelingsplanen udsættes til 18/4. Vi har ikke fået simuleringsarket fra 

regnskabskontoret endnu.  

Regnskab for 2008 godkendt.  

Formand: Tak for en god skolefest. Mogens: 2 medlemmer af SB kommer med 

”påhæng”.  

Skoleblad evalueres og debatteres. Budget for næste år, timefordelingsplan, 

lokalefordelingsplan, antal børn til BH-klasse oplyses ved hvert møde.  

Bilag 1.  

Emner til mødet med Skolebestyrelsen.  

Har samarbejdsaftalen virket efter den er trådt i kraft, og hvordan skal det foregå 

fremover.  

Vi vil gerne inddrages hver gang der bliver snakket principper og emner vedr. SFO.  

Vi vil gerne have at Thomas bliver indbudt og deltager i alle Skolebestyrelsesmøder.  



Bilag 2.  

Princip A 4  

Klassedannelse – klassedeling -klassesammenlægning  

Klassedannelse  

Viden om de enkelte elever udnyttes altid med den hensigt at danne så velfungerende 

klasser som muligt. Denne viden skabes gennem informationer fra forældre, institutioner 

og lærere. Med basis i denne viden følges i øvrigt nedenstående principper.  

Klassestørrelse:  

- det tilstræbes, at klasserne elevtalsmæssigt bliver lige store.  

Kønskvotering:  

- årgangens piger og drenge søges fordelt ligeligt på klasserne.  

Bopælskriterier:  

- så vidt muligt må ingen elev bo isoleret  

- flest mulige kvarterer i byen søges repræsenteret i hver klasse.  

Ønsker:  

- der tages i så vid udstrækning som muligt hensyn til forældreønsker  

- der kan kun angives ønske om at følges med 1 kammerat  

Der tages hensyn til børn med særlige behov  

Klassedeling  

Når elevtallet i en klasse er 28 eller derover vurderer den pædagogiske leder i samarbejde 

med lærerne, om der skal foregå en klassedeling, eller om undervisningen skal fortsætte i 

en klasse (årgang) med holdundervisning/dobbelttimer m.v.  

Skolelederen tager på denne baggrund den endelige beslutning.  

Klassesammenlægning  



Når elevtallet på en årgang er på 28 eller derunder vurderes det af den pædagogiske leder 

og lærerteamet, om der skal ske en klassesammenlægning, eller om der evt. kan etableres 

holdundervisning i nogle timer (fællestimer).  

Skolelederen tager på denne baggrund den endelige beslutning.  

Forældre og elever orienteres herefter af ledelsen om beslutningen og den konkrete plan 

med årgangen. Ved en klassesammenlægning tages samme hensyn som ved 

klassedannelse.  

Indsigelser fra forældre håndteres af ledelsen.  

 


