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Deltagere: Nadja, Winnie, Kim, Anne, Jens, Glennie, Jette, Jacob, Lasse, Isabella, 
Morten, Berthe (ref) 

Afbud fra: Lea, Tina, Lene 
 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af 

referat fra 6. 
oktober 

Godkendelse af referat 
Referat godkendt  

Pkt. 2 
Nyt fra elevrådet 

Der har været forskellige temaer, bl.a. ønske om ny asfalt 
i gårdene. Det skulle gerne komme i forbindelse med 

skolens udbygningsplan. Elevrådet har ideer til evt. 
udvidelse af kantinens udvalg. Jens indkalder til møde, 

hvor Stine (adm. leder) og Sanne fra kantiner deltager og 
sammen kigger de på mulighederne  

Der er blandt nogle af udskolingseleverne utilfredshed i 
forhold til mobilpolitikken. Vi undersøger muligheden for 

at der åbnes i hallen i spisefrikvarteret for 
udskolingsklasserne. Problemet er dog, at der mangler 

voksne til at stå for tilsynet lige nu. Generelt kan der i 
klasserne opfordres til at købe spil, så der er mulighed for 

at blive ”underholdt” i pauserne på den måde.  

Pkt. 3 

Samarbejds-
aftalen med SFO 

forældreråd 

Samarbejdsaftalen er forelagt forældrerådet i SFO. Den 

skal ikke ændres for kommende år. Glennie er 
kontaktperson mellem skolebestyrelse og forældreråd. 

 

Pkt. 4  

Status ifht. SFO 
og forældrerådet 

Orientering ved Berthe ifht. hverdagen i SFO i Coronatider 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag d. 10.november 2020 

kl. 17.30 – 20.00 på TEAM   



Pkt. 5 
Klassedannelse på 

kommende 0. 
årgang.  

Drøftelse af 
dilemmaer og i 

givet fald evt. 
behov for 

ændringer i 
principper.  

Drøftelse af muligheder og perspektiver ifht. 
klassedannelse med fokus på øget mulighed af inklusion. 

 
Principperne for klassedannelse i 0. klasse er blevet 

gennemgået med fokus på den inklusionsopgave, vi har 
som folkeskole. Det er vigtigt, at vores principper for 

klassedannelse ikke spænder ben, når vi laver nye klasser 
i 0. 

Skolebestyrelsen finder, at de nuværende principper 
fortsat tilgodeser vores mulighed for at lave klasser, hvor 

inklusion spiller en central rolle. Der skal derfor ikke laves 
ændringer og pkt. afsluttes på dette møde. 

 

Pkt. 6 

1:1 Device, 
Chromebooks 

 

Punktet skal 
kvalificere 

holdning og 
indsigt i 

bestyrelsen 

Baggrunden for den politiske beslutning om Cromebooks 

til alle elever har været, at alle skulle stilles lige i forhold 
til IT i undervisningen – og man kunne skabe en god IT-

support. 

 
Det fungerer overordnet godt. Der er brugt tid på at 

børnene skal lære dem at kende, samt hvornår og hvad 
de bruges til (elektronisk penalhus). I indskolingen er der 

et ønske om en fælles indretning af drevet, det gør det 
nemmere og overskueligt for både lærere og børn. Det er 

fokus lige nu. 
De fleste elever møder med deres chromebooks opladte. 

Der opleves et generelt faldende tryk fra elever, der gerne 
ville have deres egne med.  

Ifht. 9. klasse eleverne skal det undersøges om de må 
bruge deres egne pc’er til eksamen. Svaret er umiddelbart 

at det må man ikke. Jens undersøger de centrale 
retningslinjer  

I forhold til support til cromebooks der skal repareres, så  

pakkes de på kontoret til afhentning. Det sker én gang 
ugentligt. Returneringstiden er ca. to uger. Vi har haft ca 

70 stk til reparation. 
Der spørges til omfanget af overgang til digitale 

læringsmateriale. Det er en proces, som er i gang. 
Overgangen til digitalt læringsmateriale og brug af 

Chromebooks indgår som en del af de faglige drøftelse 
ifbm. SLF.   

De spørges til en struktureret opsamling på 
kommuneniveau. Det vil Jens undersøge  

 



Pkt. 7 
Status på 

byggeproces 

Der er bevilget flere midler hvilket betyder, at der bliver 
tilført ca. 80 mill. kr. til fuld udbygning og genopretning af 

skolen. Der er således ikke længere tale om en 
faseopdeling af processen, som den oprindelige plan var. 

D. 25. november afholdes der et Styregruppemøde, hvor 
der mere detaljeret orienteres om, hvordan helhedsplanen 

ser ud samt hvordan byggeprocessen gennemføres.  
Desuden vil der være et økonomisk overslag. 

Byggeprocessen forventes afsluttet i 2023/24, hvorefter vi 
som skole er fuldt udbygget med 4 spor og plads til ca. 

1100 elever.  
 

Pkt. 8 
Corona 

situationen lige nu 

Der har været en klasse, der blev sendt hjem i 
udskolingen og det er forløbet uden dramatik og vi blev 

godt guidet af den sundhedsfaglige enhed i B og U. 
Vi skal nok forberede os på, at det sandsynligvis ikke 

bliver sidste gang. Der er etableret on-line undervisning 

ifbm. hjemsendelsen.  

Pkt. 9  
Principper til 

drøftelse og 
godkendelse: 

 

Principper for 
klasse- og 

kontaktlærer skift. 
(Nadja) 

 
Principper for 

skole/hjem 
samarbejdet 

(Jens) 

 
Der er en ændring af praksis i forhold til mødet med nye 

lærere i hhv 1. og 4. klasse. I løbet af 0. klasse vil 
kommende lærer deltage i lektioner fra jul og frem til 

sommerferien. I 3. klasse vil den kommende dansklærer 

ugentligt have en lektion i sin kommende 4. klasse. 
Der er særskilt beskrevne principper ved overgangen fra 

6. til 7 årgang. 
Ændringerne indskrives og godkendes på næste møde. 

 
Få sproglige formuleringer ændres og fremsendes til 

godkendelse på næste møde. 

Pkt. 10 

Konkrete sager 
- Ny B og U - chef 

- Ledelsesopgave 
- Driftsstatus  

• Der kommer ny børn- og ungechef i stedet for Anne 

Marie Løvmose. Det forventes at ske i marts/april. 
Indtil da et Helle Bach – fungerende Børn og Unge 

Chef i vores område. 
• Jens skal i december også være skoleleder på 

Tranbjergskolen, da den nuværende skoleleder går 
på pension, og en ny skoleleder først kan tiltræde 

på Tranbjergskolen 1/1-21. 
• Coronasituationen influerer fortsat på driften og det 

er en udfordring dagligt at mange medarbejdere 

afventer testresultater eller er i karantæne. 

Pkt. 11 
Evt. 

 

 
 


