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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Jette, Lea 

 
 

Indhold  

Pkt.1 

Godkendelse af referat fra 
24. juni 

Referatet godkendt 

 Velkommen til Tina Vittrup (lærer) og Morten 
Blom (pædagog) – nye 

medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen 

REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.18. juni 
2020 

kl. 17.30 – 18.30 på TEAMS 



Pkt.2 
Status på skolestart: 

 
Herunder opdatering på: 

- Forholdsregler og 
retningslinjer i 

forbindelse med 
skolestart  

 

Vi havde håbet det ville være anderledes, ifbm. 
skoleårets start ifht. restriktioner, men sådan har 

det desværre ikke udviklet sig. Vi følger 
retningslinjerne fra SST og kriseledelsen i Aarhus 

Kommune. Det primære fokus er på afstand og 
hygiejne.  

Klasserne må ikke blandes. Det giver særligt 
udfordringer ift. Pauserne og giver nogle 

begrænsninger ift. elevernes aktiviteter. Det 
giver også udfordringer ift. idræt og 

omklædningsfaciliteter. Valgholdene i 
udskolingen får udskudt deres start, fordi 

eleverne er blandet på tværs af klasserne. 

Desværre har vi igen været nødt til at 
aflyse/udskyde sidste års lejrskole på 8. årgang, 

som blev udskudt til sidst i august. Vi må ikke 
tage offentlige transportmidler, som situationen 

er nu.  
 

Første skoledag for 0. klasserne gik fint trods 
særlige foranstaltninger, hvor bl.a. kun én 

forælder pr. barn var repræsenteret.  
 

Ved de kommende forældremøder benytter vi 
store lokaler, og kun en forælder skal deltage i 

forældremøderne. 
 

Vi benytter os af nudging med pile o.a. på 

gangene, som kan hjælpe med at holde afstand 
og benytte samme retning. 

 
SFO er ligeledes underlagt samme retningslinjer, 

hvor børnene skal være sammen klassevis, og 
det ligger begrænsninger på aktiviteterne. Der 

kommer flere og flere børn i SFO.  
 

Trods alt er vi kommet rigtig godt fra start og 
med stor forståelse fra elever, forældre og 

medarbejdere.  

Pkt. 3 

Status på byggeproces 

Jens orienterede om byggeprocessen. Der var 

styregruppemøde i går, hvor det var meningen, 
at der skulle tages beslutning om, hvilken af de 

tre modeller, der skulle arbejdes videre med. Det 
var desværre ikke muligt alligevel at tage en 

beslutning, fordi man var usikker på, om der var 
kvadratmeter nok til at etablere et Kombi-

bibliotek og lokalhistorisk arkiv i det, de 

skitserede forslag. Desværre forsinker det 
processen.  



Pkt. 4 
1:1 Chromebooks 

Der er lavet en plan for udlevering til eleverne. 
Det bliver i den første uge af september. Der 

udarbejdes forældreinformation om brugen af 
elevernes Chromebooks. 

Som bestyrelse mener vi, at det er i orden, at 
eleverne evt. personliggør deres Chromebooks 

med navn og evt. klistermærke, men når de skal 
afleveres skal de være helt rengjorte.  

Pkt. 5 
Konkrete sager 

Det er lige nu  som nødforanstaltning muligt for 
eleverne at bruge mobilerne i de pauser, hvor de 

kun må være inde. Vi skal være opmærksomme 
på de svære situationer, der kan opstå ift. elever, 

der fx ikke har mobiler. God ide at indkøbe spil, 
som kan bruges i pauserne indenfor. 

Pkt. 6 
 

Næste møde er den 8/9. 

 
 


