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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 08.12.20 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

Deltagere: AP, CR, HF, LM, Trine, Thomas, Maria, Jesper, Mi-
chael, elevrådsrepræsentanter 
 
Fraværende: Rikke, HO 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige an-
svarlige, gæster og er det til orientering (O), 
drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftel-
sen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt  

2. Fra eleverne – Hvad rører sig 
- Indskolingen 
- Mellemtrin 
- Udskoling 
 
 

10 min Intet nyt fra eleverne  

3. Fra ledelsen 
- Kort nyt 

- FSFO 

 
 

10 min Annemette orienterede om Corona-
situationen og hjemsendelse af 5.-9. 
klasse. 
 
Som tallene ser ud nu, starter der 
over 50 elever i FSFO til foråret. For-
håbentlig får vi nok elever til tre klas-
ser. Skolebestyrelsen er meget opta-
get af fordelingen af nye skolebørn 
mellem vores naboskoler. 
 
Henriette og Annemette arbejder i at 
lave noget understøttende for de un-
derstimulerede nye skolebørn. Dette 
gør at vi har slået en pædagogstil-
ling op. Der er ansættelsessamtaler 
d 22. dec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SB melder 
retur om mu-
lig deltagelse 
snarest mu-
ligt 

4. Nyt fra skolebestyrelsen 5 min Suppleant Dorthe Jantzen vil gerne 
træde ind i skolebestyrelsen i stedet 
for Thomas, som er stoppet. 

Trine sætter 
Dorthe ind i 
arbejdet 

5. Princip for kommunikation mellem 
skole og hjem  
https://docs.google.com/docu-
ment/d/1kXDVqSp499uc_Pvre-
khhN1xWsyim-
3EfyRXYpe3enR0/edit 
 
 

25 min Princippet blev revideret og god-
kendt. 
 
Annemette gennemgik handleplan 
for kommunikation mellem skole og 
hjem 

Ledelsen 
sørger for at 
det nye prin-
cip kommer 
på skolens 
hjemmeside. 

6. Det fremtidige principarbejde jvf 
udkast fra Trine den 17.11 
 

15 min Trine og Annemette udarbejder en 
plan for hvornår skolebestyrelsen fø-
rer tilsyn med diverse principper. 
Dette fremlægges januarmødet  
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7. Evt 5 min   

8. Punkter til næste møde 5 min   

9.     

10. Julespisning    

11.     

12.  
 
 

   

13.  
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