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Dagsorden
1. Sager til beslutning – punkt fortsat fra skolebestyrelsesmøde d. 23.4.2019
Forsøg i folkeskolen: ”Frihedsforsøg”.
Skolens ledelse orienterede på sidste møde kort om muligheden for at ansøge om at blive en del af
regeringens frihedsforsøg. Skolen ønsker skolebestyrelsens holdning til, om skolebestyrelsen
ønsker udarbejdet en ansøgning til forsøget.
I alt 75 skoler kan blive en del af forsøget, som gælder allerede fra kommende skoleår. Der kan
indgå 1 skole pr. kommune i forsøget. Det er Undervisningsministeriet, der skal ansøges til.
Skolerne kan ansøge om frihedsgrader ift. regler, delegation af beslutningskompetence, samt frihed
fra fælleskommunale politikker mv. Der kan læses meget mere her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-forsoeg-skal-give-oegedefrihedsgrader-til-folkeskolen
Jf. vejledningen er der ansøgningsfrist d. 10. maj 2019. Godkendelse fra kommunalbestyrelsen er
en forudsætning for godkendelse af ansøgningen (kan eftersendes ultimo maj).
Undervisningsministeriet lægger vægt på de faglige og pædagogiske formål med projektet.
Derudover skal der have været en bred involvering af forældre forud for indsendelsen af
ansøgningen, hvor skolens forældre har haft mulighed for at sætte sig ind i skolebestyrelsens
tanker og formål med ansøgningen og tanker for skolens virke i kommende skoleår, samt debattere
dette med skolebestyrelsen.
Såfremt vi ønsker dette, skal der træffes beslutning om et ekstra møde (hurtigt efter
skolebestyrelsesmødet), hvor ansøgningen skal formuleres (første-udkast). Der skal udarbejdes en
tidsplan for forældreinddragelse og dialog og gennemføres møder med forældrene samt diverse
info på intra mv. Der skal fastlægges ekstra møde i skolebestyrelsen, hvor endelig ansøgning skal
formuleres.
På baggrund af en saglig drøftelse, hvor både fordele og ulemper blev vendt, blev det ved
afstemning (6-4) besluttet ikke at ansøge om at blive en del af regeringens frihedsforsøg.
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Evt.
Preben og Per deltog mandag d.29/4 i det årlige dialogmøde i kommunen mellem repræsentanter fra
skolebestyrelserne samt forældrebestyrelserne, hvor overgangen ml. daginstitution og skole blev evalueret.
Der var overvejende positive tilkendegivelser omkring dette, bl.a. er antallet af skoleudsættelser faldet
markant.

