
               

Dagsorden til  skolebestyrelsesmøde 

Torsdag, d. 20/01 2022, kl. 17.00 – 19.00 

Mødet holdes virtuelt på: meet.google.com/wfi-umfh-day

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

3. Budget 2022 
Ledelsen fremlægger udkast til budget for 2022 med henblik på 
drøftelse af prioriteringer. Udover det ordinære budget modtager skolen 
200.000 til udvikloing af det fysiske læringsmiljø. 

Ledelsen fremlagde budget for 2022. Budgettet genenmgået, 
drøftet og vedtaget. Sædvanen tro har bestyrelsen budgettet på 
det første møde efter elevtalesregulering pr. 5. september mhp 
eventuelle justeringer som følge af ændringer af elevtal. 

4. Skoledagens organisering 
Drøftelse af skoledagens længde og organisering – hvilket mulighedsfelt 
er der? 

Skoledagen forkortes med de muligheder den nuværende 
lovgivning giver, således at 28 timer for 1.-3. klasse, 31 for 4. 
klasse, 32 for 5. og 6. klasse, 33 for 7. og 8. klasse og 35 for 9. 
klasse. 
Der udestår drøftelser med medarbejdere om mulige ændringer 
af placering af bl.a studietid. 

5. Timefordelingsplan 
Gennemgang af skolens timefordelingsplan hvad angår de lovbundne 
fag, timer og omfang. 

Timefordelingsplan gennemgået, drøftes og vedtaget. 

6. Ansættelse- fra tidsbegrænset til fast. 
Der er i december ansat medarbejdere i ” foreløbig tidsbegrænsede 
stillinger”, hvilket alene beror på at bestyrelsen ikke har været samlet 
og dermed ikke har kunnet gennemføre almindeligt ansættelsesforløb.  
Af hensyn til punktest personfølsomme karakter intet til referat. 
7. Gensidig orientering 

 www.rantzausmindeskole.dk

Svendborg Kommune 
Rantzausminde Skole 
Dyrekredsen 12 
5700 Svendborg 

Tlf.  62 23 60 00 
Fax. 62 20 81 17 

25. januar 2022 

Sagsnr. 

Email: 
rantzausmindeskole@ 
svendborg.dk 

Åbningstider 
Mandag-torsdag 8.00-15.00 
Fredag               8.00-14.00

https://meet.google.com/wfi-umfh-day?hs=122&authuser=0


- Corona status. Mange smitte elever og en del medarbejdere, men 
skolen ” kører”. 
Praktik med 4. årgangs studerende vel overstået. 
Der er valg til skolebestyrelsen i år – det tager vi fat på ved 
næste møde. 

8. Evt. 
  

Med venlig hilsen 

Morten Møller          /          Troels Segel 
Formand                          Skoleleder 
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