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Afbud:  

 

Referat 

 
1 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt og underskrevet 

 

2 Elevrådet Milla og Signe fortæller om arbejdet i elevrådet. Både her på 
skolen og i RFE. Vi har brugt en del tid i år på udeområdet og 
antimobbestrategi. De har valgt at være med i en gruppe i 
RFE der arbejder med mobning, de har lavet plakater og 
flyvers.  

De fortæller, at deres oplevelse med Digital dannelse har 
været god.  
Fastelavnsfesten gik godt.  
 

3 Meddelelser 
- Formanden 
- SKB-medlemmer  
- Medarbejderne 
- Ledelsen 

 

Formand: Intet 

SKB-medlemmer: Intet 

Medarbejdere: Intet 
 
Ledelse: Emneugen bliver om Verdensmålene, personalet 
starter med planlægningen på torsdag. Fra evalueringen 
sidste år fremgik det, at en uge er lige kort nok til emnet, så 
måske startes det op ugen før om onsdagen. 
 
Der er kommet en ny struktur i Ejendomsservice, der er 
blevet lavet til 4 distrikter i stedet for 6. Vi har et ugentlig 
møde hver fredag. Rengøringen er blevet skilt fra 
Ejendomsservice. 
 
Vi har valgt at ansætte en ekstra lærer pga. sygdom for at 
give noget stabilitet til de berørte klasser. 
Fodboldlinjen har kontaktet os for at hører om vi vil være 
med, måske vi kan lave et samarbejde med Fårup Skole. 
Der bliver et dialog møde omkring cykelstier.  SKB mener, 
der er udfordringer på alle 4 veje ind til Asferg - der er en del 
tung trafik. 
 
Det er skolelederne på de enkelte skoler, der beslutter om 
der gennemføres National test. 



 

2 

På Asferg Skole vil vi ikke tage dem. Der er dog stadig en 
mulighed for, at vi bliver trukket ud til at skal tage dem. Vi 
benytter Hogrefes Skriftsproglige udvikling.  
 

4 Førskole Der er startet 12 elever i vores Førskole 10 drenge og 2 
piger. Der er fulgt en pædagog med fra Svalereden og en 
pædagogmedhjælper fra Gassum børnehave til opstarten. Vi 
har ansat en pædagogmedhjælper på fuldtid. 
 
En læringskonsulent er på rundtur på skolerne for at høre 
om vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i 
førskolen.   

5 Økonomi herunder handleplan 
 

Alle skoler har fået en ekstrabevillig til at optimere elevernes 
læringsmiljø.  

Rundtur rundt på skolen for at høre om de tanker skolen har 
omkring forbedringer.  

Vi skal lave handleplan vedr. vores overskud, da det ligger 
lige over de 5 %. Da vi har en lille økonomi går vi jf. 
Randersmodellen efter at have en buffer til uforudsete 
udgifter.  

Vi har en fin økonomi lige nu, men vi ved, at der bliver brugt 
penge på ansættelse af lærer i forbindelse med sygdom.  
 
 

6 Valg til skolebestyrelse status Der har været opstillingsmøde, og der mødte 2 mulige 
kandidater op.  

7 Undervisningstimetal næste skoleår 
 

 

Drøftelse og beslutning af timefordelingen.  

 

8 Evaluering af nedsættelse af 
undervisningstiden i 4. til 6. klasse 
skoleåret 19/20 
 

Evaluering af timenedsættelse.  

4. kl. har haft 2 lærer på i 2 lektioner.  
5./6. kl. har haft 3 på i 2 lektioner om ugen. 
Der er fin tilbagemelding fra personalet om, at det giver 
meget at være to på i klasserne. Det giver også mulighed for 
at fordybe sig sammen med flere eller få elever.  
Vi søger også om nedsættelse af skoledagen næste skoleår. 
 

9 AULA – anvendelsesstrategi Udskudt til næste gang. Der er stadig udfordringer, men det 
er blevet bedre.  

 

10 Evt.  Der mangler notifikationer, hvis der kommer nye opslag på 
AULA.  
Spørgsmål om hvem/hvad forældrene skal gøre i tilfælde af 
sygdom. Forældrene skal skrive til lærerne ved sygdom i 
øjeblikket. 
 

 
 

 


