
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 11. januar 2021 kl. 17.30 – 18.30 

Mødet bliver online 

På mandag sender jeg et link til Teams 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Lasse, 
Esben, Emil, Henriette og Helle  

 
Fraværende: Gitte, Emil 

 
Fraværende med afbud:  
  

Ordstyrer: Helle (jeg har sat mig selv på, da det er meget anderledes, når det er på 
Teams) 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden kommentarer og bliver underskrevet næste gang vi kan mødes 

fysisk. 
 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden 
Lotte har skrevet sammen med de andre skolebestyrelser, om 
utrygheden ved opstarten efter jul og Nytår pga smittetal. Det 

løste heldigvis sig selv, da skolestarten er blevet udskudt indtil 
videre. 

 
b) Elevrådet 

Der er ikke blevet afholdt elevrådsmøder siden sidste 

bestyrelsesmøde hverken på skolen eller i SKE. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
Birgitte fortæller, at lærerne er ved godt mod trods de 
frustrationer der måtte være ved, at skulle hjemmeundervise 

igen.  
Det er hårdt, at mange samtidig har egne børn hjemme. 

Generelt får hun tilbagemeldinger på, at det går godt. 
 
Lasse fortæller, at nødpasningen også kører godt. Enkelte børn 

har svært ved, at skulle koble SFO sammen med skole. Men 
pædagogerne er rigtig gode til, at hjælpe børne med de lektier 

der måtte være, så de også kan følge med selvom de er i 
nødpasningen. 
Vi kan sidde og kigge på, at den nye legeplads bliver etableret. Så 

alle glæde sig til, at tage den i brug. 
 

d) Ledelsen 
 Kontoret er bemandet hver dag og telefonerne er åbne fra 

Kl. 8.00-10.00 

 Der er en repræsentant fra ledelsen til stede på skolen hver 
dag fra kl. 8.00-12.00 



 Vores afdelingsleder er stoppet ved udgangen af december 
og derfor søger vi en ny til stillingen 

 En lærer har sagt op. Derfor har vi lige nu stillingsopslag til 
lærerstillinger også. 

 Vores nye naturfagslokaler er blevet færdige. Vi glæder os 

til, at tage dem i brug sammen med eleverne. 
 Vi har haft et økonomisk råderum i indeværende skoleår. 

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at vi har sparet penge på 
vikarkontoen, materialer i de kreative fag mm 

 Vi har indkøbt nye whiteboard-tavler til en del klasser, 

ekstra computere, lidt ekstra til legepladsen, gardiner, 
lydanlæg til Multihuset og ikke mindst en laserskærer. 

 Der kommer nye skemaer den 20. januar 2021 
 

 

4. Corona status  
 Først en stor tak til hele personalet, som har ydet en kæmpe indsats 

 Vi er hele tiden udfordret af, ikke at kende tidsperspektivet på 
nedlukningen 

 Vi har allerede talt om, at vi skal være ekstra opmærksomme på trivslen i 

klasserne, når eleverne vender tilbage – specielt i indskolingen 
 Esben + familien er blevet interviewet til P4. De har også ønsket at tale 

med en af vores fysiklærere, så Karin har også deltaget i programmet. 
 Hvis nedlukningen bliver forlænget vil vi overveje, om der skal undervises i 

flere fag i indskolingen – specielt engelsk 

 Det er imponerende hvor godt online undervisningen fungerer. Eleverne er 
rigtig gode til det og gode til selv at navigere rund i Aula. Meebook mm 

 Bestyrelsen er imponeret over personalet og deres indsats. 
 Det kunne være en mulighed, at lærerne delte viden indbyrdes 

 Der er et ønske om mere praksisorientret undervisning – gerne med noget 
bevægelse indlagt 

 Det er rigtig godt med telefonopkald til både elever og forældre. Det gør en 

forskel. 
 Det vil være godt, hvis vi kan udlåne læsebøger til eleverne både på dansk 

og engelsk. Det kan være en udfordring at finde nye bøger hele tiden, da 
det lokale bibliotek er lukket. 

 Antallet af smittede på skolen lige nu er meget lavt. 

 
5. Ferieplan 

Ferieplanen for kommende skoleår er godkendt uden kommentarer eller 
ændringer. 
 

6. Valg af ordstyrer til næste møde 
 

Jesper eller Helle 
 
7. Eventuelt 

 
Ingen punkter 

 
 
 

 
 

 
 

 



Pkt. kommende møder:  
 Madvognen 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Børne- og Ungepolitik 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Den åbne skole 


