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Bestyrelsesmøde d. 01.02.2019 kl. 13.00-15.00 

 

Deltagere: Bjørn Mortensen, David Elin, Heidi Schønberg Vesterskov, Vagn Engell, samt Tri-

ne Hjortebjærg 
 

Fraværende:  

 

1. Deltagelse i årsmøde mad, fest, transport. Ca. halvdelen af medlemmerne har meldt, at 

det er en god ide. Bestyrelsen vedtog, at de skriver ud ift. hvor mange der ønsker at del-

tage i fælles spisning på restaurant i byen om torsdagen. 
 

2. Generalforsamling. Der indkaldes til generalforsamling i løbet af foråret. Det overvejes 

om der ved samme lejlighed skal afholdes debatoplæg om relevant emne. 

 

3. Ledelsesstruktur i Kalundborg, anderledes organisering eller bare tilpasning - jf. Mette 

H på ledermøde. Drøftet 

 

4. Møde med DLF vedr. ”Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen”. Bestyrelsen del-

tog i møde med DLF d.30/1 2019 angående en fælles tilgang til arbejdet med de fem 

pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen.  

Det blev aftalt: 

a. Vi arbejder sammen for en fælles dag (tirsdag i uge 32) med oplæg vedr. emnet. 

(DLF ville forsøge at få fat i Mette Frederiksen (ikke politikeren), men hun kun-

ne desværre ikke på den valgte dag.) 

 

b. Drøftelserne om pejlemærkerne skal foregå lokalt på skolerne.  

 

c. Bjørn og David skriver ud til skoleledergruppen vedr. opmærksomhed på folde-

ren ”Øget frihed i Fælles Mål”, samt ”Inspirationsspørgsmål til fælles dialog” 

(Begge udarbejdet af UVM). Se link: 

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/.../181025-ny-praksis-faelles-maal-folder-

okt18.pdf 

https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-

pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen 

 https://uvm.dk/-/media/.../180620-inspirationsspoergsmaal-til-faelles-

dialog.pdf?la... 

 
e. Bjørn og David undersøger mulighed for finansiering af den fælles oplægsdag 

(oplægsholder + evt. morgenbrød)  

 

Bestyrelsen er blevet bedt om at afvente melding fra direktøren, inden der arbejdes videre 

med en fælles dag. 
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5. Gennemsnitligt undervisningstimetal. Drøftet 

 

6. Fælles møde med Kalundborg Gymnasium, som sidste år, gentages.  

 

7. Konkurrencen med de frie skoler. Drøftet 

 

8. Opgaver der rækker ind i skolernes økonomi. Drøftet. 

 

9. Skolelederne sidder med i mange udviklingsprojekter m.m. Drøftet. 

 

10. Øvrige forslag til emner der bør drøftes: 
 

11. Punkter til næste møde:  

 

12. Evt. 

 


