
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 1. februar 2021 kl. 17.30-19.00 

Mødet bliver online 

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

 

Fraværende:  
 

Fraværende med afbud: Gitte, Lotte, Emil 
  
Ordstyrer: Helle 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden kommentarer 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
Ingen punkter 

 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

 
Der er ingen beskeder fra Lotte 
 

b) Elevrådet 
 

Vi har holdt elevrådsmøde online i dag.  
Vi talte lidt om undervisningen. Alle synes umiddelbart, at det går 
fint. De kunne dog godt ønske, at der var lidt mere variation i 

undervisningen. Meget gerne noget anderledes og med mere 
bevægelse, da vi sidder meget foran skærmen. Det kan godt blive 

lidt kedeligt i længden. 
 
Vi har også været til et møde i SKE 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Lærerne er imponerede over eleverne og deres indsats hjemme. 
Det sociale er ved at være en udfordring for dem. Der er svært, at 

mangle den fysiske tilstedeværelse og kontakten til hinanden.  
Lærerne opfordrer til, at alle kommer med på Teams, så de kan 

se hinanden og tale sammen. 
 
Vores nye legeplads er ved at være færdig. Det glæder vi os 

meget til. 
 

Nødundervisningen i SFO´en fungerer rigtig godt. Eleverne bliver 
samlet i klasserne på gangen. Pædagogerne er rigtig gode til, at 
hjælpe eleverne med lektier, Teams mm 

 
 

 



d) Ledelsen 
 

Vi har en stor ros til hele personalet, som gør det rigtig godt. 
 
Vi har ansat to nye medarbejdere.  

Annika, som allerede er kendt på skolen. Hun har været vikar hos 
os siden 2018 og er nu blevet færdiguddannet lærer. 

 
Dorte Kamstrup er blevet ansat som afdelingsleder pr. 1. marts.  
 

Vi glæder os meget til samarbejdet med dem begge. 
 

 
 

4. Corona status  

 
Vi har afholdt online personalemøde og elevrådsmøde, så vi har fået en status 

fra både medarbejdere og elever. 
 
Vi har i dag holdt indskolingsmøde, så vi kan forberede os på og være klar til 

genåbningen. 
 

Vi arbejder på, at have klasserne sammen, når de kommer tilbage. Der skal 
være ekstra fokus på trivslen, da de ikke har set hinanden længe. 
 

Vi vil opfordre forældrene til, at hente deres børn hjem efter endt undervisning. 
 

Vi har besluttet, at opstarten skal minde om sidste gang, hvilket vi kunne 
mærke på børnene var godt. Derfor kommer nødundervisningen til at foregå fra 

kl. 8.10-12.00. 
 
Generelt savner eleverne skolen og deres sociale relationer. 

 
5. Hvad kan forældrene gøre for at styrke fællesskabet i Coronatiden 

 
Se Link fra Louise – efterskoledidaktik – her er der mange gode forslag til at 
styrke det sociale 

 
6. Forældretilfredshedsundersøgelse 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse – er udskudt til næste møde. 

 

 
7. Valg af ordstyrer til næste møde 

 
Jesper 
 

 
8. Eventuelt 

 
Ingen punker 

 

 
 

 
 
 

 



 

Pkt. kommende møder:  

 
 Børne- og Ungepolitik 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Den åbne skole 
 Evaluering af skole-hjem-samtaler 

 Trafiksikkerhed 


