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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 23. feb 2021 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

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

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 Dagsorden er godkendt. 
Dog en kommentar om at de doku-
menter, der skal drøftes på mø-
derne, sendes ud i bedre tid 

 

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

15 min Intet nyt.  
Der har ikke været afholdt nogle 
elevrådsmøder. 
Der er dog kræfter i gang i forhold til 
at søge midler til Bolbro Bestemmer. 
Carl orienterede om proceduren i fht 
fremmede elever, der bryder ind i 
den digitale undervisning. Det ople-
ves som et problem, der toppede i 
starten.  

 

3. Renovering af skolen – oriente-
ring og foreløbig procesplan 
 

15 min Annemette orienterede om Velfær-
dens Fundament. Provstegårdskolen 
får tildelt 22,9 mio kr fordelt på tre 
puljer: Renovering, læringsmiljøer 
samt lokal borgerinddragelse. 
Der skal laves et partnerskab. Anne-
mette, Freja og Jesper deltager i 
dette partnerskab. Desuden 2-4 inte-
ressenter fra lokalområdet deltager. 
Opmærksomhed på, at der også 
skal udvikles på den anden side af 
Bystævnevej 
Samarbejde med Bronx, Brugerhu-
set og idrætsforeningerne, spej-
derne, menighedsrådet, nævnes 
som inputs 
Ide om der kunne udvikles ud fra 
skolens festsal. 

Annemette, 
Freja, 
Jesper delta-
ger i partner-
skabsgrup-
pen 

4. Fra ledelsen 
- Status på elevtal 
- Status corona 
- Opstart på FSFO 

15 min Siden sidst er en elev flyttet fra sko-
len. 52 nye elever til FSFO 
Stille og rolig opstart for eleverne i 
0.-4 klasse, der er kommet tilbage 
på skolen. 1-2 lærere og en pæda-
gog pr klasse. 
To hjem med coronasmitte. De på-
gældende elever har ikke været i 
skole. 
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Der er etableret testcenter for perso-
nalet på skolen to gange om ugen. 
De var første gang på skolen i dag. 
De unge mennesker (elever fra 5.-9. 
klasse er udfordret på trivslen. Der 
er nu åbnet op for at lærer/pædagog 
kan mødes med små grupper uden-
dørs, hvor vi vurderer at trivslen 
kræver det. 
Vi opfordrer til at alle familier lader 
sig teste minimum én gang om 
ugen. 
 
Vi er klar på mandag til at tage mod 
52 nye elever i FSFO. De holder til i 
Borgen i deres egen ”boble”. Henri-
ette orienterede om opstarten. 
Vi har ansat Sandra som sprogpæ-
dagog. Hende og Louise (læsevejle-
der) og Pia(sprogpædagog) gør en 
indsats i fht en gruppe sprogudfor-
drede elever i FSFO. 
Små film sendt ud til forældre byder 
elever og forældre velkommen i 
FSFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henriette 
lægger film 
ud på sko-
lens Face-
bookside og 
hjemmeside 
 

5. PAUSE 10 min   

6. Sundhedspolitik – udkast til et re-
digeret princip fra Trine 

45 min Udkastet til sundhedsprincippet ved-
taget. 
Handleplan fremlægges på kom-
mende møde i marts 

Lægges på 
skolens 
hjemmeside 
Ledelsen 

7. PAUSE 10 min   

8. Fra udvalget omkring digital ad-
færd – drøftelse i små grupper. 
Michael laver set up 
Læs udkastet inden mødet  
https://docs.google.com/docu-
ment/d/1feN9T2qfcL2tpFqZ6umIr
7HcXF8Pe1jf/edit 
 

 

60 min Princippet er godkendt med enkelte 
rettelser. 
Inden længe kommer der fagmål for 
teknologiforståelse. Til den tid holder 
vi det op mod dette. 

Lægges på 
skolens 
hjemmesiden 

9. Evt. 
 

5 min   

10. Punkter til næste møde 
 
 
 

 Fremlæggelse af handleplan for det 
nye sundhedsprincip 
Handleplan for digital adfærd 
Økonomisk ramme for næste sko-
leår 
Velfærdens fundament – proces-
plan, medarbejder-/elevinddragelse 

 

13.  
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