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Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 24/1-2022 kl. 17.00-19.00 

 
 

Mødedeltagere 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Heidi Kiel Næstformand X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant Afbud 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Malene Kjelsmark Gydesen Forældrerepræsentant X 

Kristina Vang Kiel Forældrerepræsentant Afbud 

Kim Pallesen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Sofie Lund Pedersen, 9B Elevrådsformand Afbud 

Camilla Loftlund Kristiansen, 8B Elevrådsnæstformand Afbud 

Jette Horsted Skoleleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Torben Ejlskov Nielsen Pædagogisk leder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Nyt fra elevrådet 
 

 
 

2 Orientering  

• Coronastatus 
 

Orientering om Corona-status.  
- Smittede elever og medarbejdere 
- Pt. ikke så hårdt ramt som flere andre skoler 
- Vi holder skuden kørende og forventer også at gøre dette frem-
over.  
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Orientering og drøftelse 
Skolebestyrelsesvalg 

• Tidsplan 

• Hvem er på valg? 

• Inspiration fra Sam-
rådsmøde 

 

Tidsplan: Fremlæggelse af tidsplan over det kommende valg til sko-
lebestyrelsen. Der er valgmøde på skolen til bestyrelsesmødet d.  
22.03.22 
 
Hvem er på valg: Mette genopstiller ikke, da hendes barn går ud af 
skolen til sommer.  
Bjørn og Heidi genopstiller. Lisbeth genopstiller muligvis.  
 
De nuværende medlemmer er aktive i forhold til at reklamere for at 
forældre stiller op til skolebestyrelsesvalget. 
 
Inspiration fra samrådsmøde: Heidi og Mette har være til møde 
vedr. arbejdet med skolebestyrelsesvalget 
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4 Orientering og drøftelse 

• Tanker til kommende 
skoleår vedr. tolærer-
ordning 

 

På nuværende tidspunkt tages de elever, som har brug for ekstra 
faglig støtte ud af klassens uv. og får støtte af en anden lærer end én 
fra teamet. 
 
Fremover er der planer om at bruge støttetimerne i årgangen som 
to-lærertimer, således af det er teamets lærere, som skal varetage 
støtten. Her er der først og fremmest tale om faglig støtte. 
 
Herudover fortsætter trivselsteamet med støtte, der er mere rettet 
på det sociale i klassen, og de udfordringer eleverne kan have 
 
Skolebestyrelsen siger ok til disse planer  

5 Orientering og drøftelse 

• Indkomne kommenta-
rer til principperne 

 

Princippet for kommunikation: Redigeres med få ændringer 
 
Princippet for vikardækning: Redigeres senere da fx planer om to-
lærertimerne vil påvirke revideringen  

6 Orientering 

• SFO-status 
 

Orientering om status er mht. børnetal, antal medarbejdere og Co-
rona-udfordringer i SFO.  

7 Meddelelser og orientering 
 

 

Skolebestyrelsesformanden 
 

 

Personalet 
 

I indskolingen er de kommet godt i gang efter juleferien. Ærgerligt 
med restriktionerne, men vi får det bedste ud af tingene.  
 
Eleverne har generelt udtrykt glæde over emneuge i uge 3, som er 
en anderledes uge 
 
På mellemtrinnet har emneugen handlet om forskellige lande. 
 
I overbygningen har der været skriftlige terminsprøver i uge 3. Der-
udover har der været praktikuge i udskolingen.  

Skoleledelsen 

• Supplement til tilde-
lingsmodellen er god-
kendt i BOF  

• Personalesituationen 
 

 
 
Supplement til tildelingsmodellen er godkendt.  
 
Der orienteredes om personalesituationen. 

8 Evt. 
 

 

9 Lukket møde:  
 

 

10 Næste møde:  
Evt. punkter 
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