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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 26. maj 2020 kl. 19.00 - 21.00. 
Alle er deltagende på Skype for business  

 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

19.05  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Nyt fra formanden:  

- Trivselsmålingen og forældreforedrag udskydes til drøftelse på besty-
relsesmøder i skoleåret 2020-21.  

 
- Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave opfølgning på årets nyt-

årstaffel. Arbejdsgruppen består af Juan, Jesper og Inger (indtil som-
merferien). Arbejdsgruppen kigger materialet fra Nytårstaflet igennem 
og laver nedslag i forslagene og præsenterer dem for bestyrelsen på 
årets sidste bestyrelsesmøde. Juan faciliterer et mødetidspunkt for 
gruppens medlemmer.  

  
Nyt fra ledelsen:  
 

- Pr.1. juni starter der 28 kommende 0. klasses elever i førskolen.  
- Der er næsten fuldt hus i SFO´en igen.  

 
Medarbejderne:  
 

- Mange er glade for at der i Coronaskolen er mere tid til den enkelte 
elev, mulighed for at eksperimentere med alternative undervisningsfor-
mer og øget samarbejde med SFO-pædagogerne.   

- Det er lidt vanskeligt at have føling med hinanden på tværs af afdelin-
gerne.  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 19.00 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt.  
 
Elevrådsrepræsentanterne deltog ikke på mødet.  
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Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering 19.15 Ketty 

Uddybning Genåbning 

Indstilling Orientering 

Referat  
- 6. – 9. årgang er nu tilbage på skolen, hvilket er dejligt. Der er ikke fæl-

les pauser, alle klasser holder pauser i løbet af de enkelte moduler.  
 
- Det er lidt svært for de ældste elever at holde afstand.  

 
- Susanne Lydriksen, trivselspædagogen, genoptager sine arbejdsopga-

ver i overbygningen fra uge 23.  
 

- Alle medarbejdere laver et rigtig flot stykke arbejde.  
 

- I morgen afholdes der møde med 9. årgangs lærere omkring afviklin-
gen af prøve-prøver.  

 
- Vi har en elev på 1. årgang der har en fraværsrobot, så han kan del-

tage i mange af undervisningsaktiviteterne – på afstand men sammen 
med sin klasse.  
 

- Alle elever i specialafdelingen er tilbage på skolen i deres klasser.  
 

- Vi skal huske at evaluere på Coronaskolen, så vi kan tage de relevante 
gode erfaringer med os ind i kommende skoleår.  

 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomiopfølgning 19.40 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der laves budgetopfølgning ved udgangen af maj.  
 
I Coronaperioden har;  
 

- der har været ekstra udgifter til materialer   
  

- vi købt ekstra pædagog- og lærertimer ind i skoledelen 
 
- vi ikke haft lønudgifter til vikarer 

 
Vi får muligvis dækket Coronaperiodens ekstra udgifter fra forvaltningen – helt 
eller delvist.  
 
Der er en del usikkerhedsmomenter pt. i forhold til regnskabsresultatet for 
2020, men foreløbig ser det positivt ud.  
 
Vi har fået tilbageført penge fra demografireguleringen.  
 
Lejrskoler for kommende 9. årgang forventer vi kan gennemføres som planlagt 
i kommende skoleår.  
 
Det overvejes i øjeblikket om kommende 6. årgangs lejrskole flyttes til foråret 
2021. 
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Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 20/21 19.50 Ketty 

Uddybning Opdatering på forløbet 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Vi får en 0.klasse med 28 elever i kommende skoleår. Der vil i næsten alle mo-
duler være to fagprofessionelle til at varetage undervisningsopgaverne i fælles-
skab.  
 
Grundet Corona har det ikke været muligt at afholde informationsmøde for for-
ældrene til de kommende 0. klasser.  
 
Vi afventer pt. om der bliver en mulighed for det i junimåned. Alternativt afhol-
des det i uge 32.  
 
Vi får tre 7. klasser i kommende skoleår, der arbejdes med lave klassesam-
mensætninger. 
 
Fagfordelingen er sendt ud til gennemsyn. Der har været meget få ændrings-
forslag.  
 
Der er deadline for skemaønsker d. 27. maj. Herefter lægges der skema, der i 
begyndelsen af juni kan sendes ud til gennemsyn.  
 
 
Specialafdelingen er godt i gang med processen omkring klassesammensæt-
ninger og bemanding af klasserne.  
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Input til årsberetningen 20.10 Didde 

Uddybning Hvilke områder skal beskrives i beretningen? 

Indstilling Beslutning  

Referat  
- Nytårstaffel for alle skolens trivselsråd 
- Det fælles bestyrelsesmøde  
- Lærerens dag  
- Elevrådets arbejde (Arla Automat, input til foredrag, aktivitetsdag for 

indskolingen, stort engagement i skolebestyrelsesarbejdet)   
- Corona- skolen (herunder nødundervisning/hjemmeundervisning) 
- Aula  
- Temaugen (uge 41) 
- Trivselsmåling /karaktergennemsnit  
- Kvalitetsrapporten  
- Trivselsrådets mappe  
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsesvalg 20.30 Didde 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Vi har modtaget tidsplan for skolebestyrelsesvalget fra forvaltningen. Valg til 
skolebestyrelsen skal være gennemført senest d. 15. juni. 
 
Der afholdes valgmøde d. 3. juni – det afholdes virtuelt på Teams. 
Der er sendt forældreinformation ud på Aula i dag. 
 
Bestyrelsens medlemmer må meget overveje om de kender til mulige kandida-
ter, som vi kan opfordre til at stille op til valget.   
 
Der afholdes valg af to medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen ons-
dag d. 27. maj.  
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsens input til arbejdsgruppens forslag trivsels-
rådsarbejdet.  

20.40 Ka-
rina/Dor-
the 

Uddybning Fortsættelses fra sidste møde (punktet tages kun på ved fysisk fremmøde) 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Punktet udsættes til næste møde.  
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Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 20.50 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Der arbejdes på, at vi får nyt varslingsanlæg på hele skolen. 
 
Der er etableret nyt ventilationssystem i afd. A og B, og der udføres malerar-
bejde i den kommende sommerferie.  
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste møde – torsdag d. 18. juni.   

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
- Bestyrelsens input til arbejdsgruppens forslag trivselsrådsarbejdet. 

 


