
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt: 30. marts 2020   Møde nr.:  8 

Mødested: virtuelt møde   Afbud fra: Tia 

 Emne (ansvarlig) Referat Beslutning og hvem gør hvad 

1.  Orientering om corona-
situationen. 

Tre / fire børn i nødpasning 
Ingen syge medarbejdere 
Dialog med personale, elever og forældre 
En svær situation for alle at agere i. 
 
Vi prøver at forstå og anerkende alles vilkår – om man er barn 
eller voksen. 
Dialog om differentiering og den svære kunst for personalet at 
ramme rigtigt i forhold til det enkelte barn. 
 
Ledelsen har fået nogle få henvendelser fra forældre. Positivt at 
stort set alle henvendelser går direkte fra forælder til personale. 
Mange roser til personalet fra forældre om, at skolen håndterer 
det positivt. 
 
Bestyrelsens erfaringer: 

- Kan give lidt snakke med de unge om, at skolen stadig skal 

tages ligeså alvorligt, selvom man har nødundervisning 

- Godt med mange møder for eleverne på teams 

- Teams fungerer rigtig godt 

 



- Godt at der også er ugelektier, så det ikke kun er dag-til-

dag-lektier 

- Digitale læremidler fungerer nu meget bedre end i starten 

- Hjemmene skulle finde en ny dagligdag 

- Det kører godt og der er meget god information fra 

lærerne 

- Godt at der kom mere skolearbejde ud til børnene 

 
Der har været meget forskellige tilgange til planlægning af 
undervisningen. I nogle klasser har alle fag været en del af 
klassernes arbejde på samme tidspunkter, som fagene normalt 
har været placeret, andre har haft fokus på de store fag. 
Ingen tvivl om, at en forlængelse af skolelukningen betyder, at 
alle fag skal i spil. 
 
I sidste uge sprang et gulvvarmerør, som nu bliver udbedret. 
 

2.  Legeplads Der indkom to tilbud på miniudbuddet på skolens nye legeplads 
og vinderen af kontrakten er nu offentliggjort. Det blev firmaet 
HAGS, som vandt entreprisen. Tilbuddet fra HAGS sendes ud til 
bestyrelsen som bilag. 

 

3.  Stillingssituationen Der var i dag – den 30. marts – møde for al personale om 
stillingssituationen kommende skoleår. 

Pia orienterer om forskellige påvirkende faktorer for næste års 
situation. 

 



 Det ender ud med, at der skal reduceres med 0,4 stilling på 
pædagogområdet. Det løses ved reduktion på pædagogernes 
arbejdstid – men ingen afskediges. 

4.  Dialogmødet Er flyttet til den 26. august  

5.  Bestyrelsesvalget Der skal besættes fire pladser. Mette O, Mette H, Lars og Tia. 
Mette O og Mette H genopstiller ikke. Tia går ud af bestyrelsen, 
fordi hendes barn flytter skole. 
 

 

6.  Reduktion af elevers timetal Ansøgningsfrist den 4. maj, hvis der skal ansøges om §16 
reduktion af elevernes timetal. Denne ansøgning ville skulle 
behandles på næste bestyrelsesmøde den 20. april. 

 

7.  Konfirmation Forberedelsen forventes ikke at påvirke børnenes skoletid, når de 
vender tilbage. 

 

8.  Skolelørdag Blev aflyst og sættes ikke på på et senere tidspunkt.  

9.     

10.     

11.     


