
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 18/6-2020 kl. 17.00-19.00 

På Mellemtorvet  
 

 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant X 

Karina Nørgaard    Forældrerepræsentant X 

Heidi Kiel Forældrerepræsentant X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Heidi Lykke Jensen, 9A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Maja Gaardsvig Madsen, 9A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Elevråd og elev-
forhold 

Fraværende. 

2 Orientering 
- Status på 

genåbning 
 

• Noget af læringen er bl.a mulighed for afholdelse af flere møder på Skype.  

• De sidste uger inden sommerferien arbejder skolen på at skabe så normal en 
skoledag som muligt bl.a er eleverne tilbage på klassen igen.  

• Vi forbereder os på at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndhygiejne og 
afstand sandsynligvis er noget der fortsætter fremover.  

• Årgangene er rigtige gode til at efterleve retningslinjerne, dog opleves der 
blandt de ældste enkelte udfordringer.  

• Kender pt ikke retningslinjerne for det nye skoleår, men der planlægges med 
normalt skema.  

• Frokostordningen starter igen efter sommerferien under lidt anderledes for-
mer.  
 

3 Drøftelse 
- Kostpolitik – 

opstart 
 

• Pga corona har der været lukket for uddeling af kage, slik m.m. ifm fødsels-
dage.   

• Der lægges op til bestyrelsen at drøfte fremtidig praksis.  

• Der bør fortsat være mulighed for at børn kan uddele noget når de har fød-
selsdag. Bestyrelsen ønsker ikke en rigid tilgang.  

• Nuværende praksis er på et fornuftigt niveau.  



 

 

  

 

• Kostpolitikken revideres i det nye skoleår.  

4 Orientering 
- Dimission d. 

24/6 
 

• Kan heldigvis gennemføres, men bliver lidt anderledes end normalt bl.a om-
kring servering. Fællessang og håndtryk til eleverne undlades. 

5 Orientering 
- Indsatsområ-

der i det for-
gangne og i 
det kom-
mende sko-
leår 
 

• Implementering af Herningmodel Skole (HMS).  

• Herning kommunes ”Fællesskabsstrategi” 

• FN`s 17 Verdensmål. Alle skoler arbejder med temaerne i uge 41 

• Fortsat implementering af AULA.  

• Nyt affaldssortering med nye affaldsspande i alle klasser.  

6 Orientering 
- Mødedatoer 

til næste sko-
leår. Forslag 
er vedlagt. 
 

• Første møde med den nye bestyrelse ændres til d. 5. august.  

• Datoer fastlægges på næste møde.  

7 Meddelelser og 
orientering 

 
 

- Skolebestyrel-
sesformanden 

 

• Er nysgerrig på kende mere til skolens sorgplan. Sættes på næste møde.  

• Bjørn, Heidi og Mette fordeler forældremøderne i aug/sept imellem sig.  

- Personalet 
 

• Corona har fyldt, men også væsentlig overfor børn at tale om at skoleåret 
størstedelen af tiden har været uden corona.  

• Sidste skoledag bliver uden karamelkastning.  

• For 9. kl planlægges anderledes kreative arrangementer.  

- Skoleledelsen 
- Skolebesty-

relsesvalg 
- Økonomi 

 

• Økonomi: Coronarestriktioner medfører en del ekstra udgifter, uvist hvor 
meget der dækkes centralt fra kommunen.  

• Afholdt valg. 5 forældre på valg. Forholdsvis lav stemmeprocent. De 3 ny-
valgte samt 2 suppleanter offentliggøres tidligst ved klagefristens udløb d. 26. 
juni.   

- SFOleder 
 

• Pædagoger er vendt tilbage til SFO efter udlån til skolen.  

• Flere børn vender tilbage til SFO.  

• Førskolebørn kommet godt i gang.  

8 Afgående med-
lemmer 

- Tak for denne 
gang 

• Stor tak til Carsten, Charlotte og Karina for jeres arbejdsindsats og fællesskab 
i bestyrelsen.  

9 Evt.  

10 Lukket møde:   

11 Næste møde:  
Evt. punkter 

 

 
 
 


