
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 24/2-2021 kl. 17.00-19.00 

 

 

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 X 

Kamilla Madsen, 9A Elevrådsrepræsentant X 

Jette Horsted Skoleleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder Afbud 

Torben Ejlskov Nielsen Pædagogisk leder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Præsentation af pædagogisk 
leder, Torben Ejlskov Nielsen 
 

Torben præsenterede sig for de forældrevalgte i bestyrelsen. 

2 Nyt fra elevrådet 
 
 

Rådet har ikke holdt møder siden sidst. I stedet har de haft en 
gruppechat. 
 
Eleverne oplever, at kontakten fra lærerne til eleverne har været 
god. De er glade for, at lærerne har taget kontakt til eleverne i form 
af telefonopringninger. De synes, at nedlukningen har fungeret 
bedre her i anden omgang. 
 
Eleverne glæder sig til igen at kunne komme på skolen.  

3 Orientering 
Genåbning 0-4.årg 
 

Jette orienterede om genåbningen fra uge 6. Denne gang må klassen 
være samlet – derfor nemmere end tidligere, eftersom ”boblen” nu 
inkluderer hele klassen. 
 
Vi havde en god del af eleverne til nødpasning, så der har været 
elever på skolen under hele nedlukningen.  
 
Fra mandag d. 1. marts skal 9. klasse tilbage på skolen. De skal testes 
2 gange pr. uge. Vi venter på retningslinjer desangående for bl.a. at 
se, om tests bliver et krav eller en opfordring. 



 

 

  

 

Fra denne uge er der mulighed for at de ansatte kan blive testet her 
på matriklen, hvilket flere har benyttet sig af. Andre har taget pcr-
tests.  
 
Vi snakkede om muligheden for, at de elever i 5.-8. klasse, som ikke 
må komme pt., kan mødes udendørs og gå ture med en voksen i 
grupper af max 5 personer i alt.  
 
I indskolingen har en medarbejder fra trivselsteamet tidligere, da 0.-
4. kl. igen måtte komme i skole, gået ture med enkelte elever, som 
havde brug for støtte i forhold til deres almene trivsel.  

4 Orientering og drøftelse 
- Ny vision 
- Nyt logo 
(bilag vedlagt) 
 

Det nye logo og den nye vision blev drøftet. Der var enighed om, at 
det generelt er en forbedring i forhold til tidligere logo og vision. 
 
Processen herfra: 
 

• Visionen og logoet skal præsenteres til personalet 

• I kommende skoleår bliver der snakket om visionen i forhold 
til meningsfulde fællesskaber 

• I alle materialer fra skolen vil logoet fremadrettet blive 
anvendt 

• Det bliver senere formidlet til forældrene, at vi har arbejdet 
med dette i bestyrelsen (i det nye skoleår) 

• Der skal foto på visionsmaterialet med logo, hvor børn 
optræder. Der tages kontakt til den lokale fotoklub 

 

5 Orientering 
- Økonomi 2020 
 

Resultatet fra budget 2020 ligger nu klar 
 
Vores ekstra Coronaudgifter til løn m.m. er blevet dækket ind, 
hvilket betyder, at skolen går ud af 2020 med et overskud. 
 
Der kommer senere en gennemgang af budgettet for 2021. 
 
Der vil fortsat være stort fokus på økonomien, da der også i de 
kommende år er et faldende elevtal. 
  

6 Orientering 
- Ny arbejdstidsaftale A20 
 

Der er indgået en nye aftale om lærernes arbejdstid på nationalt 
plan og for nyligt indgået en lokal aftale mellem HLF og Herning 
Kommune. 
 
Jette orienterede om den nye aftale. 
 
Der skal laves en skoleplan, som skoleleder og TR samarbejder om 
  

7 Drøftelse 
Aftenens principper 
 
- Principper for fagfordeling 

Principperne for fagfordeling 
- godkendt 
 
Princippet om udlevering af diverse materialer i klasserne  



 

 

  

 

- Principper for udlevering af 
diverse materialer i klasserne 
- Principper for ”her og nu” - 
forældrehenvendelser 
 
(bilag er vedlagt) 

- enighed om at princippet ikke længere er aktuelt og slettes 
 
Princippet for ”her og nu” forældrehenvendelser 
- drøftelse fortsættes på næste møde 
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Meddelelser og orientering 
 

  

- Skolebestyrelsesformanden 
 

Mette opfordrede til, at man som skolebestyrelsesmedlem deltager 
i et webinar torsdag d. 4. marts vedr. bestyrelsesarbejde. 
 

- Personalet 
 

I overbygningen glæder de ansatte sig til, at 9. kl. snart kommer 
tilbage på skolen fysisk.  
 
Der blev spurgt til, hvordan det går med at vidensdele i afdelingerne 
– særligt i forhold til de elever, som fortsat skal fjernundervises.  

• Det er der blevet, ligesom personalet også har meget fokus 
på, hvordan de hjemsendte elever trives.  

 
Generel ros til lærerne fra forældresiden i forhold til undervisningen 
under COVID-19 nedlukningen. 
 
 

- Skoleledelsen 
  

Ordblindeindsats  
- på et senere møde vil Linda og vores ordblindevejleder fremlægge 
planen for denne indsats 
 
Tour de bestyrelse 
- hvis nogen ser udbytterige webinarer er det fint, hvis disse 
videreformidles til resten af skolebestyrelsen.  
 
Planlægning 
- ledelsen arbejder pt. med budgettet, genåbningen, fagfordelingen 
til næste skoleår.  
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Evt. 
 

 

11 Lukket møde:  
 

 

12 Næste møde:  
Evt. punkter 

 
 

 
 


