
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE - referat 
Mødetidspunkt:  Mandag 14. Maj 2020 18:45-21:15  Møde nr.:  10 2019/20 

Mødested:  On-line i Teams møde  Afbud fra: Tia, Simon 

 Emne (ansvarlig) Hvad skal vi? Proces Beslutning og hvem gør hvad 

1.  Er der punkter til eventuelt?  18:45-18:50  

2.  Beslutninger fra sidste møde  18:50-18:55  

3.  Nyt fra elevrådet  18:55-19:05 Står klar til at indvie Tarzanbanen, som blot 
venter på en godkendelse. 

4.  Siden sidst Meddelelser fra kommunen, diverse råd/udvalg og 
skolelederen. 
Svar på §16 ansøgning 
Status på bygninger på Klochsvej 

19:05-19:20 Ansøgninger vedr. §16 d er godkendt. 

Ansøgning om at bibeholde nuværende 0. kl. 
som én klasse trods størrelse er også 
godkendt. 

Orientering om ønsker og forventninger til 
nybygning af Ud D. 

Ansat en børnehaveklasseleder – Søren 
Andreassen – som starter 1. august 2020. 
Søren kommer fra Holstebro og har tidligere 
været børnehaveklasseleder. 

En medarbejder har ønsket orlov næste år og 
fået det bevilget. 

Fagfordelingen er stort set på plads, så alle 
medarbejdere kan få deres oversigt. Ca. 14 



dage før sommerferien orienteres eleverne 
om kommende års bemanding i deres klasse. 

Er godt i gang i klargøring til at modtage 
eleverne fra 6.-9 kl. på mandag. 

5.  Covid 19 Status 19:20-19:35 Er kommet godt i gang med den nye hverdag. 
Masser af elever er hver dag ude i alle mulige 
udeaktiviteter. 

Vi er mere forberedte på anden del af 
skoleåbningen end første gang. Den nye 
vejledning til åbningen er ikke så specifik som 
de tidligere, men holder os til 
sundhedsstyrelsens anbefalinger og de 
erfaringer, vi har gjort os. 

Alle elever møder fra 7:50/8:10 – 13:05 hver 
dag. Så stadig en afkortet skoledag med 
retningslinjerne fra 
nødundervisningscirkulæet. 

Hjemmearbejde / lektier indføres med ca. 30 
minutters arbejde hjemme for mellemtrinnet 
og 60 minutter for udskolingen hver dag for 
at kompensere lidt for de færre timer i 
skolen. 

Alle årgange har fået bevilget en tur / udflugt 
ud i det blå som en ekstra god aktivitet efter 
en lang periode med skolelukning og 
nødundervisning. Vi har sparet penge på 



vikarkontoen og de må gerne komme 
eleverne til gode. 

Eleverne skal være sammen med deres egen 
klasse hele dagen – men meget af 
undervisningen foregår udendørs på alle 
skolens arealer samt parken. Alle pauser 
foregår desuden udendørs. 

 

6.  Valg til skolebestyrelsen Status 19:35-19:45 Der er opstillet kandidater til den kommende 
skolebestyrelse, som forventes at falde på 
plads uden kampvalg. 

Den nye bestyrelse mødes til august 2020 og 
konstituerer sig. 

7.  Legeplads Status. 19:45-19:55 Vi håber og forventer, at den nye legeplads 
er færdigetableret i uge 26. 

8.  Pause  19:55-20:05  

9.  Principformulering Princip for inklusion.  
Tilpasning og godkendelse i skolebestyrelsen 
Aftale formidling, implementering 
Se Bilag 1: Oplæg fra udvalget. 

20:05-20:30 Drøftelse af princip for inklusion. Tilpasses 
med få ændringer og præsenteres for 
medarbejderne, som kan kommentere på 
princippet, inden det godkendes. 

Princip for specialundervisning udarbejdes 
separat. 

Det nye princip med ændringer sendes ud til 
bestyrelsen. 



 

10.  FNs Verdensmål Hvordan vil vi arbejde med disse. 
Se bilag 2. 

20.30-20:50 Ledelsen undersøger muligheder for 
affaldssortering på institutioner. 

Der drøftes forskellige muligheder for at 
præsentere en ”verdensmåls-dialog” blandt 
personalet og hvorvidt man som skole og 
bestyrelse kan arbejde videre med området. 

Betina, Carsten og Bo deltager i en 
arbejdsgruppe, hvis vi kommer så vidt. 

Vi venter i så fald med at gå i gang til næste 
skoleår. 

11.  Bestyrelsens årsberetning 
 

Hvordan? 
Er der noget vi vil sætte spot på? 

20:50-21:05 Der afholdes 5 forældremøder næste år – 
fordelt på afdelingerne. Hvert møde vil starte 
med bestyrelsens og ledelsens indlæg, 
hvorefter man går ud klassevis og fortsætter 
mødet. 

Drøftelse af, hvordan forældrerådene 
kommer mere på banen ved 
forældremøderne. 

Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde 
med henblik på en beslutning om, hvordan vi 
engagerer forældrerådene næste år. 

12.  Opdateret årshjul Se bilag 3 21:05-21:10 Orientering  

13.  Eventuelt  21:10-21:15  


