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Peter Sarka  
Maria Løjmand 
Elever deltager først på kommende møde – introduktion til nye 
medlemmer. 

Forbered Filer 

Relevant i forhold til dagsordenen. 
Gennemlæs principper jf pkt. 4. Princip for lejrskole 

og ekskursioner på Nordbyskolen 2020.docx     

Princip for tilsyn med 

elever i skoletiden 2020.docx 
 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
JHH Godkendelse og rettelser til 

dagsordenen for sidste møde. 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af 

referat   
JHH Godkendelse og ændringer til 

nærværende dagsorden. 
Godkendt 

 
 

3. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  

JHH 
ELEV 

HJ 

Orientering til bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a. Henvendelse fra en forældre vedr. indhold ved 
vikardækning. Det er besluttet at der står en 



 

c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

 

BRK 
BIW 
LC 

vikarmappe i hver klasse, så vikaren har noget at 
arbejde med.  
b. elever skal deltage næste gang og mødet afholdes 
som et introduktionsmøde til nye medlemmer. 
c. medarbejderne er glade ift ledelsens 
opmærksomhed på medarbejdernes dag den 5.10. 
d. der har været enkelte sager omkring mobning, 
hvilket håndteres efter handleplanen. Gennemgang 
af procesplan for indretning af indskolingen og 
klasselokaler. 
Indskrivning til kommende 0. klasse er i gang.  
Mobifriskole – mobiler skal kun bruges der hvor det 
giver mening i undervisningen og er ellers lagt væk 
både i uv og fritidsdelen. SB bakker op om at 
eleverne ikke bruger nogle devices, heller ikke smart 
watches. LC orienterer skolens forældre og 
medarbejdere. 

 

4. Principper  
JHH 

Princip for lejrskole og 
ekskursioner på Nordbyskolen 
2020 
 
Princip for tilsyn med elever i 
skoletiden 2020 

Tilføjelse til lejrskole og ekskursioner at der skal 
deltage 2 voksne pr. klasse.  
 

Begge principper herefter godkendt. 

 

5. Fagfordeling LC Godkendelse af justering af 
vejledende timetal fra UVM til 
kommende års fagfordeling 

Gennemgang af hvordan der arbejdes med 
planlægningen af kommende skoleår, og hvor langt 
vi er kommet. SB godkender timefordelingsplanen 
for skoleåret 21/22 med de foreslåede justeringer 
om fravigelse af UVM’s vejledende timetal. 
Fokus på linjefagsdækning, der i 2025 skal være 
dækket med 95%. 



 

Gennemgang af regnskab for kalenderåret 2020. 
 

 
6. SB valg - status JHH  Der er skrevet ud til de 6 opstillede, at de beskriver 

hvad der motiverer dem og hvad deres mærkesager 
er. Derefter er der valg.  

 

7. Evt. ALLE  Møderækken med et møde om måneden overvejes.  
Der arbejdes med at dagsorden kan komme med til 
teammøder og at der er lidt længere mellem 
møderne. Mødet den 14.12 bruges som introduktion 
til nye bestyrelses repræsentanter så de blive klædt 
på til arbejdet i SB. Mødet den 26.11 og den 24.2 
aflyses. Der kan indkaldes ad hoc hvis behov. 
Fremadrettet aftales fire faste bestyrelsesmøder om 
året, og der kan lægges ekstra møder i forbindelse 
med fx gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, 
godkendelse af budget og andet. LC og JHH laver 
forslag. 

 
8. SB møder i skoleåret 

2020-2021 
 26.11(aflyses) - 14.12 - 26.1 - 

24.2(aflyses) - 25.3 - 26.4 - 26.5 - 
17.6 

 

 

9. Liste med principper 
 
GRØN = Godkendt 
 
BLÅ = Kommende 

  Princip for undervisningens organisering – sep. 20 

 Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen - 
sep 20 

 Princip for udsendelse i praktik - sep 20 

 Princip for hold-/klassedannelse - sep 20 

 Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber - sep 20 

 Princip for arbejdsts fordeling blandt det undervisende personale - sep 20 

 Princip for trivsel - sep 20 

 Princip for arbejdet mellem skole og hjem - sep 20 



 

 Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i 
undervisningen i den lokale musikskole eller idrætsudøvelse i en idrætsforening - 
sep 20 

 Princip for understøttende undervisning - sep 20 

 Princip for samarbejder efter §3, stk. 4, 1. pkt. - sep 20 

 Princip for lejrskole og ekskursioner på Nordbyskolen 2020 

 Princip for tilsyn med elever i skoletiden 2020 

 Princip for skolefritidsordningens virksomhed 2020 

 Princip for skoleårets arrangementer og traditioner 2020 

 Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 2020 

 


