
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 10. august 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, 
Henriette og Helle  

 

Fraværende: Louise D 
 

Fraværende med afbud: Thea 
  
Ordstyrer: Gitte 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

 

Der er ikke kommet noget nyt siden sidste møde. 
 

Vi har et hængeparti i forhold til mødet med de andre bestyrelser. 
Lotte vil henvende sig til dem og aftale nærmere. 
 

b) (Elevrådet) 
 

Repræsentanterne er ikke valgt endnu. Efter første elevrådsmøde 
ved vi hvem, der bliver formand og skal deltage på bestyrelses- 
møderne. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Vi har nu været i gang en uge. Det har været hårdt men godt, at 
kunne samarbejde og planlægge. 

 
Vi har været til et fælles kursus i fredags. Det var rigtig godt og 

tankevækkende med oplæg og skuespillere. 
 
Eleverne er nu tilbage igen. Det er dejligt, at have dem tilbage 

fuld tid. 
 

Vi har fået taget klassebilleder. 
 
SFO 

 
Vi har haft børn i SFO´en hele sommeren.  

 
Vi har fået hjælp af tre unge som er med i projektet ”Små Job”, 
så der har været lidt ekstra hænder. 

 
 

 



 
 

 
 

d) Ledelsen 

 
Vi har ansat en ny lærer, Johanne. Hun har primært timer i 

udskolingen. 
Eyun er ansat som pædagog i SFO`en. 
Frederikke er ansat som barselsvikar for Nahed. 

 
Vi har sagt velkommen til de nye 0.klasser. Vi er meget glade for, 

at forældrene kunne deltage første skoledag 
 
Vi rykker fortsat for, at få toiletterne færdige med udsmykning. 

 
Vi har fået tildelt midler til legeaktiviteter på legepladsen. Det er i 

gang, men det tager tid. Der har allerede været to firmaer på 
besøg. 
 

Håndværk og design er i gang med at blive renoveret. 
 

Naturfagslokalet er også i gang. Der er lavet tegninger, som nu 
bliver sendt i udbud. Vores naturfagslærere har været med i 
processen med gode input. 

Dette kan medføre, at lokalet lukker ned i efteråret pga. 
renoveringen. 

 
Opstartsugen har været god. Der har været mange møder. Vi er 

kommet godt i gang. 
 
10-12 medarbejdere fra PUI flytter ud i distrikterne og vil få deres 

gang på skolen. Vi byder dem velkommen til skolen. 
  

 
4. Corona status (Skolens arbejdspapir er vedhæftet) 

 

Der er ikke noget, som hedder nødundervisning mere. Dette betyder, at vi skal 
undervise i alle fag i alle lektioner. 

 
Vi har valgt, at forældrene fortsat ikke må komme på skolen. 
 

Vi holder forskudte frikvarterer, så vi ikke har alle eleverne ude på samme tid. 
 

Vi har hængt skilte op på skolen, hvor vi opfordret til at holde afstand, holde til 
højre, max antal personer i et lokale, håndsprit ved indgange mm 
 

Alle klasser har fået tildelt et toilet. Det er kun det toilet de må bruge i løbet af 
dagen. 

 
Rengøringen har været i gang og gjort skolen klar til skolestart. De har fortsat 
fokus på toiletter, håndtag og gelændere. 

 
 

 
 
 

  



5. Dette skoleårs fokuspunkter 
 

Vi har i dette skoleår tre fokuspunkter: 
 Relationskompetence og mindre skæld ud. Med udgangspunkt i 

Louise Klinges tanker og teorier. 

 Mødekulturen på skolen – hvordan får vi alle et større udbytte af møderne 
generelt 

 Hvordan ser der ud på skolen – der er en del rod. Skolen skal være 
indbydende og inspirerende. 

 Ordblindeprojekt gennem Egmont Fonden, som vi er blevet en del af. Målet 

er at styrke de ordblinde elever endnu mere. 
 

6. Bestyrelsens arbejde i det kommende skoleår – årshjul (vedhæftet) 
 

Er der ændringer, tilføjelser eller kommentarer til årshjulet? 

 
- Vi skal huske at have sommerfesten med som punkt i foråret. 

 
- Dato for mødet med klasseforældrerødderne bliver torsdag den 12. 

november 2020 kl. 18.30- 20.00 

 
- Vi holder et bestyrelsesmøde, hvor elevrådet bliver inviteret. Det bliver den 

5. oktober. Mødet bliver fra 17.00-20.00 
 

 

7. Forældremøder i uge 34 
 

Fordeling: 
 

Mandag den 17/8 

 16.30 - 1. årgang - Lotte 
 17.30 - 2. årgang - Gitte 
 18.30 - 6. årgang - Gitte 

Tirsdag den 18/8 

 17.00 - 0. årgang - Lotte 
 18.00 - 5. årgang - Lotte 

Onsdag den 19/8 

 16.30 - 3. årgang - Jesper 
 17.30 - 8. årgang - Louise A 

 18.30 - 9. årgang - Louise A 

Torsdag den 20/8 

 17.00 - 4. årgang - Louise L 
 18.00 - 7. årgang - Louise A 

 
Oplæg til møderne – Lotte sender et oplæg til Helle, som bliver sendt ud til alle. 
 

 
 

 



8. Translokation 
 

Vi har generelt fået positive tilbagemeldinger på dagen. 
Forældre og elever syntes, at det var mere hyggeligt og nærværende, når det 
kun var ens egen klasse, der var tilstede. 

 
Vi overvejer at holde fast i det koncept fremover. 

 
9. Skolens principper redigeres og godkendes (redigerede er vedhæftet) 

 

Principperne er godkendt med enkelte rettelser. 
 

10. Omsorgsplan (vedhæftet) 
 
Udsættes til næste møde den 7. september 2020. 

 
11. Eventuelt 

 
Ingen punkter. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pkt. kommende møder:  
 Børne- og Ungepolitik 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Trafiksikkerhed 
 Den åbne skole 

 Positive tiltag med erfaringer fra Coronatiden 


