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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Tirsdag 23. februar 2021 19:30-21.15  Møde nr.:  7 2020/2021 

Mødested:  Online på Teams – indkaldelse kommer på mail  Afbud fra:  

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

1.  Er der punkter til eventuelt?  19:30-19:35 Ingen punkter 

2.  Beslutninger fra sidste møde  19:35-19:40  

3.  Nyt fra elevrådet  19:40-19:50 Der har været afholdt nogle konkurrencer 
inden ferien. Det forløb fint.  

4.  Siden sidst Meddelelser fra kommunen, diverse råd/udvalg og 
skolelederen: 

- Covid status 
- Puljeansøgning 
- Eksamen 
- Status på byggeri 

19:50-20:10 Covidstatus – orientering. Vi har fået 
ekspertgruppens anbefalinger, de er i 
skrivende stund til politisk behandling. Der er 
pt. test på skolen 2 dage om ugen (for 
personalet).  

Eksamen: det er meld ud fra regeringen at 
eleverne skal op i dansk, matematik og 
engelsk. Udtræksfag og naturfagsprøven er 
aflyst, det samme er prøven i praksisfagene. 
Vi afventer nærmere vejledning i forhold til 
sidste skoledag mv.  
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Det er fortsat 
nødundervisningsbekendtgørelsen der er 
gældende.  

Puljeansøgning: vi sender 3 ansøgninger 
afsted. En ansøgning i forhold til at styrke de 
fagligt stærke elever, på specialområdet 
søges til skolehund og herudover søges til 
kursus til løft inden for social træning 

Status på byggeri: vi skal forvente en 
forsinkelse på 3-5 mdr grundet covid-
situationen. 

5. F Dialogmøde 21/4 Yderligere drøftelse af hvilke emner vi gerne vil 
bringe på banen ved mødet. 
Flytte skolebestyrelsesmøde, der ligger dagen efter 

20:10-20:30 Der er halv time til rådighed: (21/4) 

- Hvad lykkedes vi med 

(hjemmeundervisningen, 

samarbejdet, elevrådet – at få alle 

med. – at IT fungerer) 

- Puljerne? 

PW og HN udarbejder et udkast der kan 
arbejdes videre med næste gange.  

Bestyrelses mødet flyttes fra den 22/4 til 
den 21/4 hvor vi afbryder for 
dialogmødet.  

 

6.  Timefordelingsplan Vedtagelse. Se bilag 1 
Drøgtelse af mulig §16 ansøgning.  

20:30-21:00 Timefordelingsplanen er godkendt.  
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Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

Drøftelse af ekstra normering. Se bilag 2 Der vedtages en opnormering på op til 1 mio.  

7.  Ungebestyrelsen  Er der nogen der har lyst til at være med. Se bilag 3 21:00-21:10 Ingen kandidater 

8.  Eventuelt  21:10-21:15  
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