
Referat - Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 6. december kl. 17.00 – 18.30  

Vi holder mødet i personalerummet, så vi kan sikre god afstand  

Efterfølgende er der julefrokost   
  

  
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 

Henriette og Helle   

  

Fraværende: Adam, Louise A  

  

Fraværende med afbud: Birgitte, Lasse, Jesper  

   

Ordstyrer: Lotte  

  

Referent:  Henriette  
  

 

  
1. Godkendelse af referat  Godkendt uden rettelser  

  

2. Punkter til eventuelt Ingen punkter.  

  

3. Meddelelser   

a) Formanden   

Lotte har ikke rigtig noget nyt, men der kommer lidt under punktet med 
klasseforældrerødderne.  

  
b) Elevrådet  

Julius har nogle punkter, som bliver drøftet videre i klassen eller på næste 
elevrådsmøde. Det bliver afholdt, når vi må være sammen på tværs af 

årgangene igen.  
   

c) Medarbejderrepræsentanter  

Der er afbud fra begge repræsentanter denne gang.  

  

d) Ledelsen  

Vi har holdt julefrokost med personalet. Vi har lavet en ramme, som var 

indenfor restriktionerne.   

   

Vi har lagt nye skemaer, som træder i kraft den 17. januar 2022.  
  

Dorte har fået alle faglige test i hus på alle årgangene og har lavet 
handleplaner for alle klasser – specielt i dansk og matematik  

  

Covid 19 fylder ekstremt meget og har gjort det længe. Vi er rigtig meget 

på arbejde hele tiden, da der skal mange informationer ud hele tiden.  
  

Lotte vil opfordre til, at skoleformandsrådet kan presse på politisk, så der 
evt. kan komme en vagttelefon i kommunen i weekenden, så presset bliver 

fjernet fra skoleledelsen.  
  



MED-udvalget har besluttet, at det er et krav til, at medarbejderne har 

gyldigt Corona Pas. Det er tillidsbaseret.  
  

Lige nu årgangsopdeler vi i stedet for klasseopdeling.   
  

I firkvarterne opdeler vi fortsat eleverne.  

  
  

4. Mandat til Lotte ifht til fælles skoleformandsråd – beslutningspunkt  

  

Vi er ikke beslutningsdygtige, da der ikke er nok forældre repræsenteret.  

  

5. Budget 2022  

  

Vi satser på, at vi laver et lille overskud i dette kalenderår.  

  

6. Ændring af mødedag for bestyrelsesmøder 2022  

  

Christian har forespurgt, om vi kan ændre mødedag, så det ikke altid er mandag -  evt. 
med et rul, så flere har mulighed for at deltage.  

  

Vi kan desværre ikke beslutte noget i dag, da der ikke er nok forældre repræsenteret.  

  

Lotte skriver ud til medlemmerne, så de kan stemme om mandag eller torsdag.  
  

7. Evaluering af skolehjemsamtaler – udgår  
Udsat til næste møde, da medarbejderrepræsentanterne ikke var til stede  

  

8. Lucia   

  

Vi har drøftet det til klasseforældrerådsmødet. Der var enighed om, at alle elever skal 

have mulighed for at deltage – også drengene. Det skal kun tilbydes til en årgang af 

gangen, så de ikke bliver alt for mange. Det ligger fortsat i SFO regi.  

  

9. Opfølgning på mødet med klasseforældrerødder  

  

Udsat til næste møde.  

  

Valg af ordstyrer til næste møde Louise A  
  

11. Eventuelt  

  

Pkt. kommende møder:   

Forretningsorden  

Madvognen  

Anti mobbestrategi (det skal der kigges på i personalet)  

Principper for kommunikation mellem skole og forældre  Den åbne 

skole  


