
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 26/5-2021 kl. 17.00-19.00 på TEAMS 

 

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 
 

Eleverne fra 9. kl. deltog ikke på mødet. 

2 Orientering 
Corona status og genåbning 
 
 

Corona-udbrud på skolen 

• Jette orienterede om Corona-udbrud på skolen i udskolin-
gen i sidste og denne uge. En elev blev testet positiv efter en 
kvik-test på skolen. Pågældende elevs klasse og lærerne i 
klassen er sendt hjem i isolation. Forældrene til alle de 
hjemsendte elever er orienterede om, hvad proceduren er i 
denne sammenhæng. 

 

• Ledelsen sender mere information om status på udbruddet 
til alle forældre fredag d. 28. maj. 

 
Nye retningslinjer fra 25. maj 

• Det bliver nu igen muligt at holde fysiske møder – fx perso-
nalemøder, skolebestyrelsesmøder m.m. Selvfølgelig fortsat 
med coronarestriktioner 

 
Madordningen: 

• Der afholdes snarligt møde om, hvornår madordningen kan 
starte op 



 

 

  

 

• Det drøftes, at det kan være en god ide at starte op efter 
sommerferien 

 
9. klasses sidste skoledag: 
Den kommer til at ligne det, den plejer. Der er fælles morgenmad, 
nogle kåringer og karamelkast ind ad vinduet i de alle klasser. Dog 
bliver der ikke noget for andre klasser pga. corona 
 
Der er desuden ved at blive planlagt nogle særlige aktiviteter for 9. 
årgang i dagene efter eksamen.  

3 
 

Drøftelse 

• Skolebestyrelsens års-
møde og bestyrelsens 
årsberetning 
 

I dette år er årsmødet ikke afholdt pga. Corona.  
 
Bestyrelsen besluttede i stedet at lave en skriftlig årsberetning på 
Aula til forældrene. 

4 Drøftelse 

• Mødedatoer til kom-
mende skoleår 
(Bilag er vedlagt) 
 

Der blev fundet datoer til internat i efteråret og alm. bestyrelsesmø-
der i næste skoleår.  
 
Den endelig oversigt sendes ud efterfølgende. 

5 Orientering 
Skoleårets planlægning 

• Timefordelingsplan 

• Prioriteringer til fag-
fordeling 
 

Jette orienterede om punktet.  
 
Timefordelingen er der ikke ændret på til næste skoleår. 
 
Der er prioriteret ekstra hænder til ”anderledes dage” til næste sko-
leår, herunder ture ud af huset.  
 
Der er desuden prioriteret ekstra hænder i håndværk & design. 
 
Der er fra centralt hold besluttet at der bevilges ekstra penge til 
holdtimer i indskolingen og i 9. årgang.  
 
Kommende 9. årgang er forholds lille. Som det ser ud pt vil der være  
to klasser i årgangen i kommende skoleår. 
 
Skemalægningen er pt. i gang i forhold til skoleåret generelt. 

6 Orientering 

• Dimission tirsdag d. 
22/6 

• Afholdelse 
 

Dimissionsfesten bliver afholdt på mellemtorvet. 
 
Klasserne bliver opdelt i hver sin side pga. Corona.  
 
 

7 Drøftelse 
Aftenens principper 

• Principper for lektier 

• Principper for kommu-
nikation 
(nye udkast vedlagt) 
 

Principperne for lektier, kommunikation og skemalægning blev ret-
tet en smule til og vedtaget.  
 
Princip for fællessamlinger forsøges nytænkes til skolebestyrelses-
internat til efteråret.   



 

 

  

 

• Principper for skema-
lægning 

• Principper for fælles-
samlinger 
(bilag er vedlagt) 

 

8 Meddelelser og orientering 
 

 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

Der er et virtuelt samrådsmøde i juni måned.  

- Personalet 
 

- 

- Skoleledelsen 
 

Ledelsen og TRIO (AMR/TR) har afholdt ugentlige møder i forhold til 
de nye retningslinjer, der jævnligt kommer ifm. Corona.  
 
Der er ansat en ny lærer til overbygningen og en lærer til mel-
lemtrinnet pr. august 2021. Begge fastansatte. 
 
Der er derudover ansat to nye pædagogmedhjælpere i SFO´en fra 
01.06.21 Begge er ansat i tidsbegrænsede stillinger. 
 

9 Evt. 
 

Der blev snakket om den trængte plads i cykelskuret ved børneha-
ven og legeredskaber mv. i skolegården.  
 
Ledelsen er på sagen i forhold til at finde ud af, om der kan skaffes 
penge til dels udbygning af cykelskuret el. nyt skur og forbedrede le-
geredskaber.  

10 Lukket møde:  
 

 

11 Næste møde:  
Evt. punkter 

Tirsdag d. 15. juni – sommerafslutning for skolebestyrelsen. 
 
 

 
 

 


