
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 15/6-2021 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

 

Mødedeltagere 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Heidi Kiel Næstformand X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Malene Kjelsmark Gydesen Forældrerepræsentant X 

Kristina Vang Kiel Forældrerepræsentant X 

Kim Pallesen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Marika L. Hansen, 9A Elevrådsrepræsentant Deltog ikke  

Kamilla Madsen, 9A Elevrådsrepræsentant Deltog ikke 

Jette Horsted Skoleleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Torben Ejlskov Nielsen Pædagogisk leder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Nyt fra elevrådet 
 

- 

2 Orientering 
Corona status og genåbning 
 

Jette: dejligt at kunne mødes igen fysisk her i bestyrelsen.  
 
Seneste udmelding kom fredag 11.06, og vi har kunnet åbne lidt op 
igen fra mandag 14.06, hvilket betyder, at klasserne igen må mødes 
på tværs i frikvarterne. 
 
Vi fortsætter med at have fokus på håndhygiejne – finder fra august 
ud af, hvad vi gør fremadrettet.  
 
9. kl. eleverne kan holde afslutning sammen nu, og behøver heller 
ikke være opdelt. Det samme gælder til dimissionen. 
 
Der er tidligere lavet klasseskemaer, som passede i forhold til de tid-
ligere retningslinjer mht. Corona. Disse skemaer fortsætter i den re-
sterende del af dette skoleår.  
 
 

3 
 

Drøftelse 

• Ekstra forældremøde i 
7. årgang med drøf-
telse af alkohol m.m.  

 

• Der er lavet en ungeprofilundersøgelse i kommunen, som 
bl.a. kan vise noget statistik omkring de unges alkoholfor-
brug. 



 

 

  

 

 • Undersøgelsen viser, at der i Kibæk drikkes mere alkohol, og 
at de unge i byen starter tidligt med alkohol end ift. kom-
mune- og landsgennemsnittet.  

• Det besluttes på mødet, at vi i vores 7.klasser vil indkalde til 
et forældremøde efter nytår, hvor der skal drøftes alkohol. 
Dette bliver sammen med skolens SSP koordinator 

• Der er nogle dilemmakort om emnet, som bestyrelsen anbe-
faler til disse forældremøder 

 

4 Drøftelse 
• Skolepatrulje – en år-

lig påskønnelse fra 
forældre 
 

Det aftales, at eleverne fra patruljen kommer ned i de mindre klas-
ser og præsenterer sig selv, sådan at de mindste ved, hvem der står 
og passer på dem ved fodgængerfelterne. Dette er samtidig med til 
at anerkende skolepatruljen for deres arbejde. 

5 Orientering 
Skoleårets planlægning 
 

• Indsatsområder i 
21/22  
 

I dette skoleår har der ikke været udarbejdet elevplaner pga. Co-
rona.  
 
I næste skoleår er der også lagt op til, at man kan afstå fra at lave 
elevplaner, hvis man som skole ønsker det.  
 
I det kommende skoleår, er der fra politisk side lagt op til større fri-
hedsgrader ift. at der kan laves om på timetallet på skolerne og fx 
lave flere holddelingstimer.  
På Kibæk Skole har vi allerede ansøgt om en lidt kortere skoledag – 
og vi fortsætter med denne model og dermed de skemaer og den 
fagfordeling som nu er færdig. 
De større frihedsgrader betyder også, at vi også i kommende skoleår 
kan fravælge elevplaner, og kravet om at lærere skal have linjefags-
kompetence i de fag, de underviser i er frafaldet. 
 
--------------------------------------- 
 
Præsentation af fokuspunkter til skoleåret 2021/22  
 
Skolens nye vision 

• præsenteres til medarbejderne på fællesmøde i uge 31 
 

Meningsfulde fællesskaber 

• der er lavet ”10 bud”, som kendetegner meningsfulde fæl-
lesskaber. Sættes i gang i uge 25 
 

Ordblindeindsatsen 

• Der arbejdes med dette fokuspunkt i uge 26 & 31, og gene-
relt i næste skoleår 

 
Trivselsteamet og arbejdet med inklusion af alle børn 

• Ny handleplan forud for ressourcecentermøder. Arbejdet 
med dette igangsættes i uge 31 



 

 

  

 

 
Kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med diagnoser 

• Fællesmøder pædagoger/lærere i januar 2022 

• Arbejder på at få en oplægsholder ud, som ved noget om 
ADHD/autismespektret 
 

Co-teaching 

• Trivselsteamet og AKT skal / har været på kursus om dette 
 

6 Orientering 

• Årsberetning 
 

Mette (skolebestyrelsesformand) laver denne, som lægges ud på 
AULA 

7 Drøftelse 
Aftenens principper 
 

• Principper for Kibæk 
Skoles SFO 

 

• Principper for trivsels-
råd 

 
Bilag er vedlagt 

 

Udskydes til næste møde  

8 Meddelelser og orientering 
 

 

Skolebestyrelsesformanden 
• Samrådsmøde 
 

Heidi og Mette har været til virtuelt samrådsmøde vedr. brug af data 
i folkeskolen.  

Personalet 
 

Er ved at planlægge næste skoleår.  
 
De nye lempede retningslinjer er medarbejderne glade for.  
 

Skoleledelsen 

• Personalenyt 

• Internatdato er ok 

• Redegynge 
 

 
Orientering om personalesituation bl.a. omkring nyansættelser 
 
Rede-gynge: der er afsat penge, og redegyngen koster ca. 25.000 kr.  

9 Evt. 
 

- 

10 Lukket møde:  
 

- 

11 Næste møde:  
Evt. punkter 

- 
 

 
 
 
 
 


