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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 16 maj 2020  kl. 17.00 – 19.30 

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: Kim Rundell 

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 Sonja / Kim 5 min 

Corona status (O) 
Hverdagen kører som hidtil i fase 1 med skole fra 7.30-13.00 herefter 
er der SFO. Vi er stadig primært ude.  
I SFOen er der stigende elevtal og dags dato var der 160 elever.  
 
Vi bruger meget tid på at planlægge detaljerne omkring sidste 
skoledag, dimension, karamel dag osv. i forhold til at vi overholder 
alle retningslinjerne.  
 
Translokation, der bliver en time til hver klasse med en halv time 
imellem. Rikke snakker med Malene ift. at Peter også skal have tid til 
at afholde en tale 
 

Sonja / Kim 
/ Lars 

15 min 

Modernisering Højbo (O)  
 
Første workshop er afholdt og vi skal afholde næste workshop onsdag 
d. 17/7, som er primært årgangsvis med Rune (arkitekten): 

Peder   5 min  
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0-1 årgang 
2-3-4 årgang 
5-6 årgang 
7-8-9 årgang 
Sidste workshop er 30/6.  
 
Der er byggeudvalgsmøder: 24/6 og 31/6 
 
Vi har undersøgt om det er lovligt at bygge i to etager uden en 
elevator. Vi kan godt bygge alene med trappelift. 
Vi er i gang med at undersøge om vi kan begynde at male 0 årgang. 
Vi er ved at undersøge om vi kan gå i gang med at renovere 
toiletterne, men vi har behov for at være lidt længere i den endelige 
plan.  
Skoleledelsen sørger for at afholde et møde med Søren Aalund inden 
sommerferien.  
 

Evaluering af møde med B U (D) – 4 juni 
 
Der er enighed om at det var et godt møde, vi var forberedt og fik 
afleveret budskabet. Vi fik anerkendelsen for den måde vi driver skole 
på.  
 
Også enighed om at det var ærgerligt at udvalget ikke i forvejen havde 
gjort opmærksom på at de netop har fået nye prognoser.   
 
Bestyrelsen besluttede at følge op med et skriftligt brev, hvor vi 
kvitterer for de mange positive tilkendegivelser som politikerne kom 
med. med de tilkendegivelser som politikerne kom med, og desuden 
invitere dem til et nyt møde i september hvor vi viser planerne for 
moderniseringen.    
 

Alle 20 min 

Skolestruktur (O / D / B) 
Opsamling fra mødet 4/6 - introduktionen fra mødet. 
Gruppediskussion og afslutningsvis opsummering, som ikke bød på 
noget nyt. 
Mødet var det sidste møde, før udmeldingen at den færdige plan i 
august. 

Peter / 
Peder / alle 

30 min 

Kontrakt status (O) 
Vi skal ikke have en fuldkommen ny kontrakt til kommende skoleår, 
men i efteråret skal vi revurdere kontrakten for i år og tilføje evt. nye 
punkter.  

Peder 5 min 
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Næste skoleår – fagfordeling - årgangsundervisning – nye elever – SFO 
(O / D) 
Fagfordelingen i fase 1(0. - 4. årgang) og fagfordeling fase 2 (5. - 9. 
årgang) - der er prioriteret få medarbejdere på årgangene for at skabe 
størst mulig fleksibilitet i forhold til parallellægning af fag, samarbejde 
og fleksibilitet i skemaet. 
Processen har været anderledes end tidligere pga. corona, vi 
evaluerer i uge 27. 
Årgangsundervisning på 5. årgang er skudt til efter jul. 
Omprioritering af Michael fra 3. årgang til 2. årgang. Årgangen dækkes 
af årganges 2 pædagoger. 

Sonja / Kim 
/ Lars / 
Peder 

15 min 

Evaluering af bestyrelsesarbejdet i dette skoleår (D) 
Med forbehold for hele corona-turen, hvordan har arbejdet i 
bestyrelsen været? 
Dejligt med rum til drøftelser og dialog - gerne med tema (et helt 
møde) 
Meget orientering. Byggeriet har fyldt meget. 
Skolebestyrelsen har handlet og været tydelige. Gode intentioner i 
starten af året.  
Ønske om at kigge på principper. Få lavet en god årsplan. 
Brug gerne de to medarbejderrepræsentanter (Ole og Lotte er nye 
medarbejderrepræsentanter) og evt. andre medarbejdere samt 
elevrådet. 

Peter / alle 15 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Vi har ansat Jens Christian som barselsvikariat for Karoline.  
Vi har fået bevilliget 300.000 fra EU ift. internationale frivillige til 
kommende skoleår. Der kommer 4 nye.  
Corona-evaluering på programmet med medarbejdere og elever og 
evt. til udvalgte klassers forældre. 
Regeringen giver midler til kommunerne i forhold til at samle op på 
udsatte børn, som har lidt (læring-relationelt) under corona-tiden. 
Peder tænker i en summer-camp. 

Peter / 
Peder 

5 min 

 
 


