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Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) – godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Oliver, Jannik 

 
 

Indhold  

Pkt.1 

Godkendelse af referat fra 28. 
maj 

Referatet godkendes 

Pkt.2 
Status siden sidst ifht. 

Coronaskolen, 
nødundervisning– herunder 

også SFO 

Jens orienterede om, at der i går kom en 
forlængelse af nødundervisningen frem til 1/8 

fra Sundhedsstyrelsen. Vi er faldet til i de 
rammer, der er for nødundervisningen. Der 

kommer flere og flere børn i SFO og i klubben. 
Hverdagene fungerer godt og fint inden for de 

rammer og retningslinjer vi er omfattet af p.t. 
I sommerferien er der åbent i SFO p.t. med de 

samme retningslinjer som nu. 

Vi tænker ikke, at perioden med 
nødundervisning har haft store konsekvenser 

rent undervisningsmæssigt, men der vil 
efterfølgende være et evaluerings- og 

opsamlingsarbejde i forhold til, hvor der er 
behov for en særlig indsats. 

Der er generelt tilfredshed fra forældrene i 
bestyrelsen omkring information om 

skoledagen. Der er dog åbenbart enkelte 
klasser, hvor der savnes mere information 

om, hvad der foregår i løbet af skoleugen. 
Jens følger op på det. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde torsdag d.11. juni 

2020 

kl. 17.00– 18.15 på TEAMS 



Pkt.3 
Status på næste skoleår 

Herunder opdatering på: 
- Skolestart – for nye 0.kl 

elever 
- Muligheder for løsning 

af kapacitetsudfordring 
efter drøftelse i skolens 

MED 
- Chromebooks 1:1 

-  
 

Skolestart: Klasselisterne for de nye 0. klasser 
er udmeldt i dag i E-Boks sammen med 

information om den først uge i det nye 
skoleår. Børn og forældrene inviteres til en 

sammenkomst klassevis i uge 26, hvor de 
mødes med personalet cirka 30 min. 

 
Vi skal finde lokaler til 2 nye klasser mere, og 

vi tror, vi er ved at finde en plan, så vi kan 
undgå vandreklasser i det kommende skoleår. 

 
Vi får leveret Chromebooks til alle elever sidst 

i august, og de udleveres til eleverne 2.-9.kl 

umiddelbart efter. Man har fået dem billigere, 
end først antaget. 

Pkt.4 

Dimission og sidste skoledag 

fra afgangselever. 

Vi har langt om længe fået langt en plan for 

sidste skoledag og dimission, som kan afvikles 

inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Forældrerådet, Jens og Lene mødtes i går for 

at drøfte planen og koordinere dagen. Sidste 
skoledags-arrangementet er fra kl. 10 – 16, 

og dimissionen fra kl. 17.30 – 19.30. Det hele 
skal afvikles klassevis ifht. at leve op til 

retningslinjer fra uvm. 

Pkt. 5 

Status på byggeproces 

Jens orienterede om byggeprocessen. Den er 

så langt nu, at der er præsenteret foreløbige 
skitser på, hvordan man tænker udvidelser. 

Den 19/6 skal der i styregruppen besluttes 
hvilken skitse, der skal arbejdes videre på ifht 

en endelig helhedsplan.  

Pkt. 6 

Aftaler om kommende møde 
tidspunkte(r) 

 Vi mødes igen på Teams onsdag den 24/6 kl. 

17 – 18.15. 
I kommende skoleår fortsætter vi med at 

mødes den 2. tirsdag i hver måned på samme 
tidspunkt som i dette skoleår . Jens indskriver 

plan i dagsorden til næste møde. Måske kan vi 
mødes på Teams ved nogle af møderne. Drift 

og orienteringspunkter egner sig til 
onlinemøder. Punkter, som kræver, at vi 

drøfter en sag egner sig ikke. 

Pkt. 7 

Evt. 

 

 
 


