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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 22. juni 2020 kl. 17.00 - 20.00. 
Fysisk møde på skolen – vi slutter med spisning 

 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- formand 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 
-elevråd 

17.05  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formanden: Intet nyt  
 
Ledelsen:  
SFO´en: De fleste elever er tilbage i SFO-tilbuddet. Vi har fået lidt udmeldinger 
fra 4. klasserne.  
I dag afholdes der SFO-aften for nuværende 2. årgang. 
Der er afholdt ansættelsessamtaler til en pædagogstilling i vores special SFO 
og fundet en egnet kandidat til ansættelse.  
Der afholdes Wild Week Days i SFO´en i uge 27, med aktiviteter der foregår 
her på matriklen.  
Skolen:  
Der er travlt lige nu med afslutningen af skoleåret og den sidste planlægning 
af kommende skoleår.  
 
Medarbejderne: Intet nyt.  
 
Elevrådet: Deltog ikke på mødet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt  
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Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering og - evaluering 17.15 Ketty 

Uddybning Hvad kan vi med fordel tage med til ”post-corona” 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er blevet eksperimenteret med mange forskellige undervisningsaktiviteter.  
 
Alle medarbejdere har evalueret Coronaskolen og taget deres evalueringer 
med i deres afdeling.  
 
Alle afdelinger har udvalgt tre tiltag, som de gerne vil arbejde på at tage med 
”post-Corona”. 
 
Vi har modtaget nye nationale Covid-19 retningslinjerne for det nye skoleår.  
Vi må holde skole uden en meters afstand, men der skal være fokus på hvor-
dan der holdes pauser.  
 
Lærere og pædagoger har konstateret at mange elever i afd. A/B fortæller, at 
de bruger rigtig meget tid på at spille computerspil derhjemme.  
 
Det kunne være interessant at være undersøgende omkring, hvordan eleverne 
trives fagligt og socialt efter Coronaskolen.  
 
Punktet vil fremadrettet være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmø-
derne. 
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomiopfølgning 17.40 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er lavet regnskabsopfølgning, og det ser ud til at vores budget holder. 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets afslutning og planlægning 20/21 17.50 Ketty 

Uddybning Opdatering på forløbet 

Indstilling Orientering 

Referat  
Vi har frigivet klasseskemaerne i dag.  
 
Vi har haft besøg af elever til kommende 7. årgang fra Tjørring Skole og Gulle-
strup Skole i dag.  
 
Vi holder dimissionsfest onsdag d. 24. juni i tre hold. 8. d er praktiske hjælpere, 
så de kan tjene lidt penge til deres 9. klasses lejrtur. 
 
Vi har fået lidt nye elever på lidt forskellige årgange, og vi har afgivet et par 
stykker til en anden folkeskole samt en efterskole.  
 
Vi får malet hele afdeling A og B indvendig i sommerferien.  
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af årsberetning 18.10 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning  

Referat Input:  
Fint layout – skrevet i et let forståeligt sprog. Formanden laver beretningen 
færdig og den sendes ud til alle forældre.  
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsesvalg, årshjul samt nye mødedatoer 18.30 Didde 

Uddybning Bilag 1 og 2 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Mødedatoerne i det kommende skoleår er godkendt. 
Årshjulet er godkendt. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsens input til arbejdsgruppens forslag trivsels-
rådsarbejdet.  

18.40 Ka-
rina/Dor-
the 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Arbejdsgruppen reviderer inspirationsmaterialet og sender det til Ketty.  
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift  Opfølgning arbejdsgruppe - nytårstaffel 18.40 Juan 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Fokuspunkter:  

- Overgange og treskolesamarbejdet (hører både forældrenes og elever-
nes stemme omkring samarbejdet, og få undersøgt hvad der virker og 
ikke virker i overgangsarbejdet) 

- Temaugen (stor ros fra forældrene – god ide at fastholde temaugen)  
- Toiletforholdene  
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af eksisterende principper 18.40 Ketty 

Uddybning Bilag 3 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Listen med principper opdateres og tages med i bestyrelsens arbejde i det 
kommende skoleår. 
 

 
Punkt 11 

 Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.00 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  


