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DAGSORDEN

REFERAT

Pkt. 1. Orientering fra universet.

Ad pkt. 1.:
DF og PM kursus omkring den
styrkede læreplan. JE kursus som
fagligfyrtårn. Besøg af Lisbeth fra
forvaltningen vedr. sprogarbejde. Det
samlede billede for resultater af
sprogtest ser super godt.
Der er indført stuemøder for
personalet i både småbørn og
børnehave. Småbørnslokalet endnu
ikke godkendt.
Skolen har travlt med musical for 4.6. årgang. Der er startet en ny elev 1.
januar. Den nye lærer, Carsten, er
startet op. MN holder MUS samtaler
og opstartssamtaler.

Pkt. 2. Timefordeling

Ad pkt. 2.:
Fra kommende skoleår skal 2. årgang
have 30 ekstra timer dansk årligt. Det
betyder reduktion i UUV på 30 timer.
Forslaget fra skolen er, at timerne
tages fra tysk og historie som 2.
årgang har, fordi de er samlæst med

3. årgang.
3. årgang skal have H&D og
bibeholder for kommende skoleårs 3.
årgang dansk på 270 timer, derfor
skal der reduceres i UUV, så det
samlede timetal kan være indenfor
skemarammen. Skolen foreslår, at
den UUV fredag med svømning udgår
for 3. årgang i skoleåret 2020-2021.
Skolen foreslår, at idræt og svømning
for mellemtrinnet fastholdes som nu
(justering af folkeskoleloven har en
nedsættelse af timetallet på årsbasis
på 30 timer). Det medfører, at
skoledagen for 4. årgang bliver ½
modul længere end nu og for 5. og 6.
årgang, der skal have madkundskab
1 modul længere end i år.
Endelig beslutning om ovenstående på
næste møde.
Pkt. 3. Nedsættelse af
undervisningstiden mellemtrin

Ad pkt. 3.:
I indeværende skoleår har skolen søgt
om 2 timers nedsættelse af
undervisningen på mellemtrinnet på
ugebasis. Der skal søges for hvert
skoleår og det er i Aabenraa
Kommune politisk besluttet, at
skolebestyrelsen kan beslutte
nedsættelse af skoletiden på
mellemtrinnet med op til 2 timer/uge.
Hvis forslaget under pkt. 2.
godkendes på næste møde er der
mulighed for at søge om nedsættelse
at undervisningstiden for 4. årgang på
1t 25 min og for 5. og 6. årgang på

50 min. Det besluttes på næste møde
om der søges nedsættelse af
undervisningstiden.
Pkt. 4. Skolebestyrelsesvalg

Ad pkt. 4.:
Forvaltningens forslag til tidsplan for
skolebestyrelsesmødet er
gennemgået. Der nedsættes
valgbestyrelse d. 24.2 og der er
opstillingsmøde d. 20. april kl. 18.30.

Pkt. 5. Skolefotografering?

Ad pkt. 5.:
Tages op næste gang.

Pkt. 6. Økonomi – Afslutning 2019
Prioritering 2020

Ad pkt. 6.:
2019 i Genner Univers afsluttes med
overskud på dagtilbudsdelen på
60.000 og 172.000 på skoledelen.
Skoledelens overskud bruges på
renovering af madkundskabslokale.
Forslag til brug af evt. overskud på
dagtilbud: buskørekort til en
medarbejder, wisefloor

Pkt. 7. Evt.

Ad pkt. 7.: Fremvisning af tegninger
på madkundskabslokale og forskellige
små print fra 3Dprinteren som de
store elever har været med til at
starte op.
Merete Neuschild/Anine Kirk
Todsen

