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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: 16. juni 2020 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder: Thomas 

Deltagere: AP, CR, LM, HO, Trine, Thomas, Thomas, Maria, 
Jesper 
 
Fraværende: Michael, Ginie, elevrådsrepræsentanter 

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

Tid 
Esti-
me-
ret 
tid til 
punk
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
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  
- Opsamling på sidste sko-

ledag 
 
 

5 
min 

Elevrepræsentanterne er ikke til stede, 
men Carl orienterede om 9. klassernes 
sidste skoledag d 19. juni. 

 

3. Fra personalet  
- Afslutning på skoleåret 

 
 

5 
min 

Coronatilfældene har fyldt noget for de 
medarbejdere, der kommer i de pågæl-
dende klasser. 

 

4. Fra ledelsen 
- Skemaer for 20-21 

 

30 
min 

Annemette orienterede om at der snart 
inviteres til borgermøde vedrørende det 
nye byggeri på det gamle lærersemina-
rium. 
 
Skemaerne er rundsendt til gennemsyn. 
En sen opsigelse, gør at vi måtte rykke 
rundt i skemaerne. 
Der er ikke skåret i den understøttende 
undervisning. Meget af den ligger på 
skemaonsdagene. Meget af uuv vareta-
ges af pædagogerne. Dette fremgår 
ikke på skemaerne. 
Grundet svømmetid, har kommende 5. 
klasserne knap så forkortet skoletid end 
tidligere. 
Teknologiforståelse ender som en del af 
fagene, som Skolebestyrelsen har øn-
sket. 
Læsebåndet ligger stadig efter frokost-
pausen. Det flettes ind i den efterføl-
gende time. 
Kommunikationen ud til de forældre, 
hvis børn der får lærerskift, kommer i 
sidste uge inden sommerferien. De 
klasser, der har haft uhensigtsmæssigt 
mange lærerskifts, skånes så vidt mu-
ligt. 
Det bør overvejes, og undgås, om det 
er de samme klasser, der får kreative 
fag og idræt i ydertimerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP orienterer 
ud til foræl-
dre angå-
ende læse-
båndet 
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5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Evaluering på året og ind-

satser for kommende sko-
leår 

15 
min 

Kontaktforældremødet var meget givtigt. 
Det skal vi klart gentage. 
Forældrehenvendelse angående status 
på digital dannelse på Provstegårdsko-
len. 
 
Thomas og Michael tilbyder foredrag 
om Digital dannelse. Modtagere er de 
ældre elever samt eventuelt forældre. 
 
Skolebestyrelsen savner opslag fra mel-
lemtrins-/og udskolingsklasser.  
Stor ros til opslagenes kvalitet. 
 
Skolebestyrelsen har sat et aftryk i fht 
sikker skolevej, trafikken om morgenen 
samt parkering 

 
 
AP orienterer 
på førstkom-
mende foræl-
dremøder i 
alle klasser. 
AP og Tho-
mas 

11. Evt. 
 

5 
min 

Henriette, ny afdelingsleder i børnesko-
len, starter 1. august 

 

12. Punkter til næste møde 
 
 
 

   

 


