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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 29. april 2020  kl. 17.00 – 18.00 – Skype møde 

Mødedeltagere: Lars Nissen  -  Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer 

Rundell - Peter Staghøj  -  Mette Lund Jensen  -  Lars Odgaard  -  

Charlotte Thomsen – Rikke Vestergaard – Mette Grotrian Hansen  - 

Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

Afbud:   

 

Orientering – (O) Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.  

Giver orienteringen anledning til debat, sættes punktet på et senere møde    
 

Drøftelse / debat – 

(D) 

Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.  

Der kan ikke foretages endelige beslutninger.  

Der foretages en afrunding af punktet hvoraf der fremgår, hvordan punktet 

videre skal bearbejdes.  
 

Beslutning (B) Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.  
 

Godkendelse (G) Punkter som skal godkendes 

 

Dagsorden 

 

Ansv. Tid. 

 
 

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde 
Udskydes til næste gang 

Sonja / Kim 5 min 

Genåbning af skolen / fortsat hjemmeundervisning (O / D) 
Helt overordnet går det godt. Vi har 30 hold, hvor der er en 
lærer eller pædagog på hvert hold. Man møder ind mellem 
7.30 og 8. Der er fokus håndvask og afstand. 
Undervisningen foregår primært udendørs. God stemning 
og børnene er gode til at overholde reglerne.  
Når et hold er dækket af en vikar eller pædagog, sikrer vi 
læringen gennem samarbejdet med årgangens lærere. 
Fagligheden kommer stille og roligt til og man samarbejder 
på tværs af faggrupper. 
Udskolingen – kravene er højere til den virtuelle 
undervisning. Vi har pt. 10 elever i nødundervisning.  
Derved har vi også kontakt til de elever, der har haft meget 
fravær. Lærerne har også fokus på trivsel i det virtuelle, og 
har oprettet en idébank med forslag til aktiviteter. 
Vi håber, at vi kan få udskolingseleverne tilbage snart. 

Sonja / Kim / Peder 15 
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Antal børn om eftermiddagen: mellem 37 og 68 børn i 
SFOén. I sfoen må eleverne være sammen med deres 
klasse. Men stadig ingen fælles lege og anderledes 
aktiviteter.  
Forældrene må gerne hente IT support på skolen, hvis man 
vil lave trivselsarrangementer i Teams. 
Det koster ca. 100.000 kr. om mdr. at have denne ”Corona-
åbning” kørende.  
Rengøring – vi følger kravene. Der er kommet en lille 
opblødning i hvor tit der skal vaskes borde og vaskes 
hænder.  

Skolebyggerier i Hørning (O /D)) 
Vi har 40 mio. som samlet budget, hvor ventileringen er en 
del af det. Skypemødet afholdt med Troels fra Sweco og 
Betina. Det projekt vi valgte at gå videre med (4), har vi ikke 
helt midlerne til, men vi er enige om at vi ønsker at 
prioritere tilbygningen.  
Næste skridt er at lave aftaler omkring processen med 
personalet og hvad der evt. skal skæres væk fra projektet 
pga. midlerne der mangler.  
Peter – Vi fik sendt et brev afsted i forhold til skolestruktur. 
Vi har nu fået et svar fra kommunen, det ikke siger så meget 
konkret. Derfor laves et nyt brev, med fokus på at stille 
konkrete spørgsmål. Ole laver et udkast. 
Den overordnede plan for skolestrukturen forventes stadig 
at være afsluttet til august, på trods af Corona. 

Peder / Peter 15 min  

Orientering vedr. aflyste prøver erstattes af årskarakter (O) 
Sonja informere om proceduren. Udskolingen og 
forældrene er orienteret. 
 

Sonja 5. min 

Rapport fra Targit bestyrelsesmodulet (O / D) 
Orientering ang. Targit. Se bilag/rapport. 
Data ang. relevante emner vi kan bringe dialog.  Til næste 
møde kan vi vælge nogle områder ud, som vi kan tage på 
dagsorden. 

Peder 10 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Peter har udfyldt et spørgeskema ang. den virtuelle 
undervisning.  

 

Peter / Peder 10 min 

 
 


