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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 10. marts. 2021  kl. 17.00 – 18.30  (mødet foregår teams) 

Mødedeltagere: Peter Staghøj -  Mette Lund Jensen  -  Lotte Solveig Josephsen – Ole 

Grymer Hansen-  Lars Odgaard  - Niclas Renberg Gregersen - Ole 

Boulund Knudsen - Lars Nissen -  Peder Pedersen -  Sonja Pedersen - 

Kim Krøyer Rundell 

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 

Sonja / Kim Der er ikke modtaget noget referat, så det udsættes til 
næste møde. 

Corona opdatering 
(O) 

Alle Der foregår mange spændende ting i fase 1, som er 
mere emne og projekt orienteret.  
 
I det virtuelle verden bliver der vidensdelt på tværs af 
klasserne. Der foregår også mange forskellige kreative 
undervisningsmoduler. 
LJ fortæller at hun er ikke bekymret for det faglige.  
Personalet er meget optaget af trivslen på afstand.  
 
Peder orienterer om at 5-9 klasser må begynde at 
komme tilbage fra på mandag.  
Setuppet fra næste uge: 9. årgang starter mandag kl. 8. 
og vil modtage undervisning på skolen hele uge 11.  
5. kl: mandag 
6 kl. tirsdag 
7. kl. onsdag 
8 .kl. torsdag 
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Vi fortsætter med nødundervisning de andre dage, 
hvor 5. – 8. ikke er på skolen.  

Trivsel for de store 
elever (O) 

Peder / Sonja Peter S har fået en henvendelse fra en forælder ang. 
trivselsgrupper for de store elever. Peder har givet 
hende et skriftligt svar, derudover har han ringet hende 
op. Det er ro på og lavet aftaler med forælder og barn. 
Vi arbejder løbende med trivsel og har øget fokus på 
nødundervisningen, hvor de faste lærer er inde og kan 
samle trivselsgrupper i pausen kl. 11-12. Vi oplever ikke 
et pres ang. trivselsgrupper, men har flere elever i 
nødundervisningen, hvilket fungere rigtig godt. 
SFO: Mange børn der bliver.  
Vi registrerer fortsat merudgifter i forhold til corona. 
Hvis et barn bliver testet positiv  på skolen, kontaktes 
forældre og barnet hjemsendes 

Modernisering og 
udbygning (O) 

Peder  Vi har mødt lidt udfordringer i projektet, der gør at 
udbuddet forsinkes.  
Bl.a. har beslutninger ang. tag og ventilering trukket 
ud. Vi er også uafklaret ang. de stigende byggepriser og 
konsekvensen af dem i udførelsen og i 
byggeafdelingens strategi herom.  
 
Planen i foråret er nu: 
Udbud d. 26 april 
18 juni kontrahering 
 
Bestyrelsen drøfter hvordan de skal agerer.  
Skal vi samarbejde med politikkerne, skal vi udseende 
en pressemeddelelse? 
 
Beslutning om at udseende pressemeddelelse og at 
Peter tager kontakt til de kontakter, han har i byrådet. 
 

Nye 0. klasser til start 
til sommer  

Kim / Lars Vi har valgt at lave tre 0.klasser i år. Vi laver 3 små 
klasser i stedet for 2 store. Derfor har vi spurgt en af 
lærerne (Christian) om han vil tage en af 0.klasse, og 
det vil han gerne.  
Vi prioritere også klassepædagoger, og der skal 
ansættes en ny.  
Positiv tilbagemelding på beslutningen fra bestyrelsen, 
der er enige om at det er et godt signal udadtil. 
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Principper for 

lejrskoler (O) 

Peder Vi har besluttet at rykke lejrskolerne. Så den tur, der 

plejer at være på 4. årgang afholdes på 5.årgang i stedet 

for. 

 

Planlægning 21-22 – 
herunder 
arbejdstidsaftale for 
lærere (O) 

Peder  
 

Hvert år skal laves en skoleplan i samarbejde med 
TR/AMR.   
Planen er koncentreret omkring den pædagogiske 
udvikling og lærernes arbejdsopgaver. 
Vi har et godt samarbejde, og er i gang med 
skoleplanen. 
 
Vi har valgt at følge disse udviklingsspor 
Vision/mission 
Børnesyn 
Udvikling af årgangsundervisning og 
projektundervisning.  
Vi har i ledelsen valgt, ikke at sige ja til et større 
kommunalt projekt angående relations kompetence. 
 
Positive tilbagemeldinger på beslutningerne omkring 
udviklingspunkterne.  
 

Orientering fra 
ledelsen og 
bestyrelsesformand 
(O) 

Peter / Peder Vi beholder Rikke (rotationsvikar) indtil sommerferien. 
 
 
 

 


