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Tilstede: Martin, Kenneth, Karen, Maja, Pernille, Maria, Joan, Kathrine, Christin og Stine  Afbud: Lone, Christine 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19-19.05 Godkendelse af referat fra d. 26/2-19 Underskrivning af referat efter godkendelse 

(de forældrevalgte) 

Referatet er godkendt. 

19.05-20.00 Budget 2019 og konsekvenser heraf Orientering v. KV og drøftelse v. alle Gennemgang af budgettildelingskriterier: 

almenundervisning, differentieret undervisning og 

faste udgifter. 

Budgettet bliver reguleret i løbet af året. Det er 

reguleringer, der både kan gå op og ned og som vi 

ikke kender, før de kommer. 

Budgetforudsætninger – der er en ny folkeskoleaftale 

på vej, der kommer en ny ferielov mv. 

Konsekvenser: Nedgang på 1 klasse i 

økonomitildelingen, interne rokeringer i 

personalegruppen, 1 mellemtrinspædagog indstilles 

til overflytning. 

20.00-20.45 Næste skoleår Orientering om mulige scenarier vedr. 

Timefordeling samt drøftelse. 

 

Orientering om ny folkeskoleaftale samt 

drøftelse 

 

Beslutningspunkt om evt. brug af paragraf 16D 

(afkortning af skoledagens længde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en ny folkeskoleaftale på vej, som betyder 

ændret timetal. 

I indskolingen får eleverne på 2. Årgang en 

dansktime mere og eleverne på 3. årgang mister en 

dansktime. Den understøttende undervisning bliver 

reduceret og konsekvensen heraf bliver mindre 

tilstedeværelsestid. 

På mellemtrinet vil der fremadrettet være 2 

idrætstimer i stedet for tre på 4.-6. årgang, to 

tysktimer i stedet for en på 5. årgang samt en 

billedkunsttime på 6. årgang. En reducering af den 

understøttende undervisning, kan føre til mindre 

tilstedeværelsestid.  

I udskolingen handler det om en ekstra idrætstime på 

alle årgange, en ekstra historietime på 9. Årgang 
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Orientering om obligatoriske praktisk-musiske 

valgfag fra 7. Kl. Samt valgfag for 8-9. Kl. 

drøftelse 

 

 

 

 

 

Orientering om obligatorisk praktik + drøftelse 

 

samt reducering af understøttende undervisning, 

hvoraf konsekvensen kan blive mindre 

tilstedeværelsestid. 

En reduceret tilstedeværelsestid er afhængig af 

skolebestyrelses ønske om brug af §16D. Denne 

paragraf kan ikke træde i kraft, før den ny 

folkeskoleaftale er på plads, da §16D er en 

undtagelses paragraf. 

28,7 timer i stedet for 30 timer tilstedeværelse om 

ugen for indskolingen ligger fast.  

Drøftelse af hvordan den reducerede tid evt. skal 

fordeles. 

Beslutninger:  

Hvis der bliver mulighed for at søge om en kortere 

skoledag på mellemtrinet og i udskolingen, så vil 

skolebestyrelsen søge herom. 

Skolebestyrelsen bakker både op om begge 

scenarier for en kortere skoledag i indskolingen: en 

dag til 12 eller to dage til kl. 13. Ledelsen får mandat 

til at tage beslutningen i samråd med personalet. 

 

Obligatoriske praktisk/musiske valgfag på 7. og 8. 

årgang. Prøve i praktisk/musiske valgfag på 8. 

årgang.  

Skolen skal tilbyde håndværk og design. Skolen kan 

tilbyde musik, billedkunst og madkundskab. 

På 9. årgang får eleverne mulighed for andre valgfag. 

 

Der skal indføres obligatorisk erhvervspraktik på 

kommunens skoler fra august 2019. Eleverne har 

retskrav til at komme i erhvervspraktik i 8. eller 9. 

klasse, hvis de ønsker det. 

Forslag til praktikforløb på Tarup Skole: 
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forældrepraktik på 7. årgang, brobygning på 8. 

årgang, talentforløb og mulighed for praktik på 9. 

årgang. 

Beslutning: Skolebestyrelsen bakker op om, at der 

arbejdes videre med modellen. 

 

    

20.45-21.00 EVT.   

 

Næste skolebestyrelsesmøde er mandag den 27. Maj kl. 17-19 – Bemærk tidspunktet! 


