
Dagsorden og referat Dato: 17.3 2022 Tid: 19.15 

Sted: Online 
https://meet.google.com/r
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Mødedeltagere:  
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Karina Møller Sommer 
Lise Bach-Sørensen 
Claus Bisgaard 

Eskild Josua Aae Jepsen 
Karsten Risgaard 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Eskild Jepsen 
Fraværende: 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Skolebestyrelsesvalg 9 kandidater har meldt sig til 
bestyrelsesarbejdet startende august 
2022. 
Alle kandidater mødes og kigger på 
muligheden for fredsvalg. Deadline er 
23.3 for fredsvalg.  
4 gæster til dette punkt 

Følgende ønsker at være en del af skolebestyrelsen. 
Claus Bisgaard 
Lise Bach-Sørensen 
Hans Jørgen Hanghøj Dam  
Ellen Eskelund  
Eline Crossland 
Kasper Høegh Stjernvik 
Noor Hanna 
 
Følgende ønsker at være suppleanter til skolebestyrelsen: 
Karsten Risgaard  
Christian Lagoni  
 
Der vil blive afholdt et konstituerende møde senere på året. 
 

Afkortning af skoledag Drøftelse af muligheden for at søge 
om forkortet skoledag. 

Muligheden for at afkorte skoledagen i skoleåret 2022-23 har 
været drøftet på skolen i flere fora.  

https://meet.google.com/rxc-jzzh-eqw
https://meet.google.com/rxc-jzzh-eqw


 Lærerne har afdelingsvist drøftet de tre nedenstående scenarier og 
pædagogerne har ligeledes drøftet disse på et personalemøde. Det 
samlede personale har på en pædagogisk aften også talt om 
fordele og ulemper ved de tre scenarier. 
 
De tre scenarier: 
Som nu: FF om morgenen og UUV som bevægelse 
Ingen FF: UUV som bevægelse og ændrede ringetider 
Ingen UUV: FF om morgenen og bevægelse som en del af den 
fagfaglige undervisning. 
 
Drøftelserne peger ikke entydigt på et scenarie frem for de andre. 
 
Ledelse, TR for lærerne og TR for pædagogerne foreslår derfor en 
version 2,5, hvor vi fastholder FF om morgenen og en lektion til 
UUV som bevægelse.  
Det betyder, at 4.-6. klasse reduceres en lektion om ugen og 8.-9. 
klasse med to lektioner. 7. årgang er i forvejen reduceret med to 
lektioner for at gøre plads til konfirmationsforberedelse.  
 
Det betyder også, at bevægelse skal være en del af den fagfaglige 
undervisning.  
Dette vil have et ledelsesmæssigt fokus i det kommende skoleår.  
Det aftales, at inddrage elevrådet allerede i efteråret for løbende 
at evaluere og justere. 
 
Bestyrelsen bakker op om version 2,5. 
 

Evt.  Der har på skolen været nogle episoder, hvor grupper har været 
efter enkelte elever. Birgitte har været rundt i de klasser, hvor 
elever går og gjort det klart, at det ikke er en opførsel vi vil 
acceptere på skolen. 
 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


