
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 8. juni kl. 17.30 – 20.00 

Mødet er i personalerummet og vi starter med spisning 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Thea, 
Kajsa, Sophie, Henriette og Helle  

 

Fraværende: Louise D 
 

Fraværende med afbud: Thea, Jesper, Birgitte, Louise A 
  
Ordstyrer: Louise L 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

 

Der er ikke noget nyt denne gang. 
 

b) Elevrådet 
 
Vi har holdt et møde med Helle. 

9. årgang har sidste skoledag den 15. juni, hvor der vil være 
nogle forskellige aktiviteter for eleverne på 9. årgang. 

 
Translokation bliver afholdt den 24. juni klassevis. 
 

Der bliver også en afslutning med det kommunale elevråd. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
 

d) Ledelsen 

 
Vi har ansat en barselsvikar, som primært skal stå for 

undervisningen i dansk som andetsprog. 
 
Der er ansat en ny pædagog i SFO` en. En gammel kending Eyun, 

som tidligere har været i praktik på skolen. 
 

Vi har lagt skemaer til kommende skoleår. 
 
Indgangen til SFO´en er blevet malet og udsmykket. 

 
Der er afholdt møder omkring renoveringen af vores 

naturfagslokale. 
 
Vi har været i kontakt med vores præst omkring næste skoleår. 

 
 

 



 
4. Hvordan går det lige nu 

o Nødundervisning 0.–5. årgang 
o Nødundervisning 6.-9. årgang 
o SFO 

o 9. årgang – sidste skoledag og translokation 
o mm 

 
Vi mærker fortsat et stort arrangement hos personalet. Det har været hårdt for alle, så 
vi trænger til ferie efter en hektisk periode. 

 
Vi håber, at undervisningen/skoledagen/SFO´en er tilbage til normale forhold efter 

sommerferien. 
 
Der er et ønske om, at der kommer lidt mere information ud til forældrene. Gerne på 

klasseniveau.  
 

SFO: 
Det er en bekymring og frustration fra personalet, som gerne vil tilbage til en normal 
hverdag. 

 
Der er et fokus på økonomien lige nu, da en del har meldt deres børn ud i løbet af 

Coronaperioden. 
 
 

9. årgang: 
Vi holder sidste skoledag den 15. juni og translokation den 24. juni. 

 
 

5. Forældremøder i uge 34 
Alle forældremøderne kører i uge 34 – fra den 17. august. Samme koncept som 
sidste år. Bestyrelsen deltager til alle møderne, som tidligere. 

 
Klasserne er fordelt på følgende måde: 

Mandag: 1. + 2. + 6. årgang fra kl. 16.30-20.30 
Tirsdag: 0. + 5. årgang fra kl. 17.00-20.00 
Onsdag: 3. + 8. + 9. årgang fra kl. 16.30-20.30 

Torsdag: 4. + 7. årgang fra kl. 17.00-20.00 
 

6. Bestyrelsens arbejde i det kommende skoleår  
 
Vi har et årshjul, som fungerer ret godt.  

Det kunne være godt, at genoptage arbejdet med den åbne skole samt  
anti mobbestrategien. 

 
Hvilke erfaringer fra Corona tiden kan tages med videre. Evaluering af praksis, 
da vi har drevet skole på en anderledes måde. Hvad kan vi tage med og evt. 

videreudvikle på. 
 

Arrangere et møde med elevrådet og bestyrelsen, så elevernes stemme blive 
hørt og der kommer et samarbejde på tværs. 
 

Samarbejdsmøder med skolebestyrelserne fra de andre skoler. 
 

 
 
 

 



 
 

7. Eventuelt 
Der har været tale om renovering af svømmehallen. Vi har ikke hørt noget om 
det endnu. Hvis det går ud over elevernes svømmeundervisning i dette skoleår, 

må vi arbejde på en løsning i kommende skoleår. 
 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 10. august.  
 

Ordstyrer til næste møde er Gitte 
 

Punkter: 
Gennemgang af skolens principper på det første bestyrelsesmøde. 
 

Husk at finde en dato til mødet med elevrådet og mødet med forældrerødderne. 
 

 

  

Pkt. kommende møder:  
 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Trafiksikkerhed 
 Den åbne skole 


