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Mødeleder: Winnie 
Deltagere: Jens, Jette, Anne, Lea, Glennie, Kim, Tina, Winnie, Morten, Berthe (ref) 

Afbud: Nadja , Lene 
 

Pkt.1 

Godkendelse af referat fra 

18. august 

Referat godkendt 

Pkt.2 
Høring vedr. tillæg til 

kvalitetsrapport 

Tvivl om hvad bestyrelsen skal bruge materialet til – 

udover data ifht. den  samlede oversigt over skoledagen 

på kommunens skoler. Vores høringssvar kan være, at 

materialet er svært at forholde sig til, i og med at vi ikke 

præcist får angivet, hvad vi skal svare på.Der laves 

oplæg der sendes til godkendes se i bestyrelsen inden 
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Pkt. 3 
Status på byggeproces 

Byggeprocessen har som alt andet været ”coronaramt” 

og foregår pt på teams. Det har været svært for alle 

interessenter at se sig ind i forslagene. Senest er der 

udarbejdet en skitse, som vi som skole synes rummer 

nogle fine løsninger. Nu skal der laves økonomiske 

beregninger på forslaget. På næste byggemøde om tre 

uger, håber vi på, at det er blevet besluttet at hæve 

budgetrammen, så det seneste skitseforslag kan 

gennemføres. 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. 

september 2020 

kl. 17.30 – 18.45 i skolens festsal   



Pkt. 4 
Corona situationen og 

fremadrettede 
restriktioner. 

 

Vi kører pt i et niveau, hvor vi hele tiden skal forholde 

os til de reelle kontakttals niveau. Udfordringen er, at få 

driften til at køre. Vi bliver som andre arbejdspladser 

ramt, når medarbejdere bliver nødsaget til at passe 

egne børn med symptomer. Der skal hele tiden tænkes i 

at dække hver enkelt klasse, men vi har indtil nu været 

fri for smitte på skolen. Forældremøderne afvikles nu 

med den restriktion på, at kun én forældre må deltage 

for at opfylde gældende afstandskrav. Klasserne må 

stadig ikke blandes og udearealerne er zoneopdelte. 

Der drøftes en model, for hvordan eleverne får en 

løbende orientering om, hvad der arbejdes med og er af 

opgaver ifbm. fravær.  MOMO tænkes som mulighed der 

vil blive drøftet.  

 

Der åbnes igen op for valgfag i udskolingen 

 

 

Der bliver sandsynligvis ikke cafésamtaler i udskolingen 

i år pga coronasituationen– måske går vi tilbage til de 

almindelige skole/hjemsamtaler. Det drøftes om der 

kunne overvejes et supplement i form af online-samtaler 

med lærerne i de øvrige fag.  

 

 

Vi fortsætter med at benytte de forskellige indgange på 

skolen, hvilket fungerer. Beslutningen om at forældre 

skal aflevere børnene udenfor skolen fortsætter som 

hidtil, fordi det på vores gange er svært at holde 

afstandskravene. 

 

I SFO og indskolingen arbejdes der på en løsning, for at 

der kan blive for et ”forældre- tjek op” på garderoberne 

og at der samtidig arbejdes med at gøre en 

læringsproces ud af oprydning i garderoberne.  

Det drøftes i SFO og der laves en plan som sendes ud til 

indskoling forældre. 

Samlet set er tænker bestyrelsen, at alle kun kan have 

en interesse i, i videst mulig grad at begrænse antallet 

af personer og kontakt muligheder på og dermed 

begrænse muligheden for at en evt. smitte kan bredde 

sig på skolen, hvor vi er mange sammen.  

 



Pkt. 5   
Principper til drøftelse og 

godkendelse: 
Principper vedr. alkohol og 

rusmidler  
 

Principper for elevers 
adgang til i begrænset 

omfang at opfylde 
undervisningspligten i en 

musikskole eller 
idrætsforening  

 

Principper og retningslinjer 
vedr. sponsorstøtte og 

reklametilbud  
 

SFO-sende politik 
 

 

Udsættes til kommende møde 

Pkt. 6 

Trafiksituationen ifmb. 
skolestart 

 

Det er en udfordring at færdes på stien ved biblioteket, 

hvor der er mange gående og cyklende i begge 

retninger. Vi har desværre som skole ikke råderet over 

stien. Vi vurderer situationen og drøfte muligheder for 

handling med BYG og Teknik og Miljø 

Det er problematisk at der stadig parkeres/afsættes  

ved bh.klasserne v. Kærgårdsvej om morgenen Der skal 

måske laves et brush up i forhold til retningslinjerne. 

Det er aftalt, at politiet vil komme ud på skolen inden 

efterårsferien og tjekke forholdene. 

Pkt. 7 
Konkrete sager 

- Affaldshåndtering 
- Chromebooks 

- Infomøde for nye 
skolestartere 

 

Chromebooks: Det er gået ganske problemfrit at 

indsluse cromebooks i klasserne og det fungerer indtil 

videre meget tilfredsstillende.  

I udskolingen mangler der lidt information ud om, 

hvorfor de unge ikke må bruge deres egne pc. Det er en 

politisk beslutning, at man skal bruge cromebooks, og at 

det er slut med BYOD.  

Det handler ikke mindst om servicering. JK forhører ifht. 

udskolingen.  

Emnet tages op på næste skolebestyrelsesmøde. 

Infomøde for vores kommende skolestartere: Vi 

planlægger at lave infomøde for hver enkelt institution 

over flere aftner. 

Pkt. 8  

Evt 

 

 
 


