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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 10. maj 2021  kl. 17.00 – 19.30 

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 
Godkendt 

Sonja / Kim 5. min 

Corona opdatering / genåbning (O) 
Alle elever kan komme tilbage på skolen igen. Vi har 
besluttet at fase 2 skal tilbage til normalt skema, fase 1 
fortsætter med at være få personale om en årgang. UUV må 
omlægges til to-lærertimer, men det er op til lærerne selv. 
Denne plan kører forhåbentlig indtil sommerferien. 
Vi gør, hvad vi kan for at afslutte 9. årgang så normalt som 
muligt. 
 

Alle 15. min 

Præsentation af de endelige lejrskoleprincipper (O) 
Beslutning er truffet. Se endelige lejrskoleprincipper.   
 

Peder  5. min 

Præsentation af reviderede Samværsregler (O) 
Årsagen til at revidere samværsreglerne var, at vi så et 
behov for at tilføje en ny regel. Denne regel er nu punkt 10, 
og handler om at man ikke må optage lyd eller film i 
undervisningen. Vi har haft et par episoder, hvor elever har 
filmet lærerne, og derfor har vi behov for at det fremgår 

Sonja  10. min 
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som en regel i vores samværsregler. Resten af 
samværsreglerne har vi samskrevet og gjort endnu mere 
konkrete og tydelige. 
De reviderede samværsregler præsenteres for personale og 
elever, og bliver hængt op på skolen igen.  
Positiv tilbagemelding fra bestyrelsen, ingen rettelser. 
 

Modernisering og udbygning, status, faseopdeling, 
udfordringer (O / D) 
PP giver et tilbageblik og opfølgning på status: Projekt 
udskudt pga. udfordringer med ventilation. Taget kunne 
ikke holde til ventilationen, derfor skulle der laves en re-
projektering. I den blev ventilationen indtegnet under taget, 
så nu bliver loftet nedsænket. Vi prøvede flere gange at få 
dem til at lave det om, men det er ikke lykkedes. Vi har flere 
gange givet udtryk for utilfredshed i forhold til processen i 
forløbet. Vi har fokus på hastighed og presser på at 
projektet bliver sat i udbud. Pt. står vi med en udfordring 
omkring levering af betonelementer. De kan ikke leveres til 
august, som det skulle. Derfor er vi nu i dialog med 
byggeafdelingen ang. proces og ændring i faserne af 
byggeriet, og der har været krisemøde.  
I morgen tidlig vil Peder på mødet forslå en ændring af 
faserne, hvor man starter med renovering af indskolingen. 
Det er ikke muligt at starte med tilbygningen da 
betonelementerne mangler. Dette kræver så at kommunen 
betaler opsætning af pavilloner.  Dette afventer vi en 
afklaring på. 
 

Peder  30. min 

Forslag til lokalplan (D / B)  
Drøftelse af forslag til lokalplan.  
Lars laver noter, hvilket sendes ind til høring. For yderligere 
se dette notat. 
Peder og Lars laver et udkast. 
 

Alle  30. min  

Ansættelse af ny pædagog – hvem skal i ansættelsesudvalg 
(B)  
Anja har opsagt sin stilling, derfor skal vi finde 2 nye 
pædagoger. Opslaget er ude og ansøgningerne er på vej ind. 
Samtalerne er i slutningen af maj. D. 26 maj er første. 
Hvem er med fra bestyrelsen?  Niclas deltager som 
repræsentant for bestyrelsen.  
 

Kim / Lars 5. min 
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Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Ansættelsessamtaler i morgen ang. tidsbegrænset stilling 
som lærer. 
Stadig god stemning blandt personalet, men det er klart at 
man mærke corona trætheden. 
 
Næste møde onsdag d. 16 juni. 

Peter / Peder 10. min 

 


