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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 23-03-21 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

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

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

5 min Intet nyt fra elevrødderne  

3. Handleplan for det reviderede 
sundhedsprincip 
(se bilag) 
 

10 min Annemette orienterede om handle-
planen og processen. Personalet har 
haft mulighed for at kommentere og 
dette har udløst en kommentar om 
at princippet handler meget om kost 
og mad og knap så meget om øvrige 
sundhedsaspekter. -Det ene udeluk-
ker ikke det andet. 
Princippet kommer på hjemmesiden 
snarest 
 

 
 
 
 
 
 
AP 

4. Handleplan for princip for digital 
adfærd 
(se bilag) 

15 min Annemette orienterede også her om 
processen. Ligeledes har dette væ-
ret på et personalemøde. Emnet ta-
ges op igen til Pædagogisk Råd 
20/4. 
Princippet kommer på hjemmesiden 
snarest 

 
 
 
AP 

     

6. Fra ledelsen 
- Status på elevtal 

- Status corona 

- Kommende skoleårs ind-

satsområder 

 

35 min Marts, indmeldt tre elever. Fire er 
flyttet til anden skole i byen. Der er 
52 elever i FSFO. 
 
Adskillige smittede elever. Ikke 
nogle personaler. Vi forsøger så 
godt som muligt at inddæmme og 
stoppe smittekæderne. Vi har valgt 
at sende søskende til smittede hjem 
også. Dette har givet lidt forvirring. 
Vi har gjort det for at minimere risi-
koen for at lukke skolen helt ned. 
9. klasserne er i skole hver anden 
uge. 5.-8. én dag om ugen. Carl er 
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ved at gøre klar til den næste genåb-
ningsfase. Alle på skolen er fleksible 
og får tingene til at lykkes. 
Gode erfaringer, fra forældre, med 
skolehjemsamtaler over Meet. 
 
Kommende skoleårs indsatser: 
Sprog og læsning hos de yngste. 
Matematik på 3.-4. årgang 
STEM Science Technology, Engi-
neering, Mathematic 
Børnene i Robotbyen 
Stærke fællesskaber I 6. Klasse 
Science for pædagogerne 

7.     

8. Velfærdens fundament – opdate-
ring fra udvalget 

 

20 min Eleverne har været meget engageret 
i processen om forbedringer på sko-
len. Personalet har ligeledes budt 
ind. Der er udfærdiget en priorite-
ringsliste ud fra behovet. 
Der er møde for alle foreninger i Bol-
bro i aften kl 19. 
Elever og personale involveres igen 
på et senere tidspunkt. 
Meget af vedligeholdelsesdelen 
kommer til at gå til vinduer, maling, 
gulve og lofter. 
 

 

9. Økonomi – gennemgang af tilde-
lingen for kommende skoleår 
(hvis tallene falder på plads, så 
sendes bilag ud inden mødet) 

20 min Annemette gennemgik budget 2021. 
Vi forventer at årets resultat ender 
tæt på et underskud tæt på nul. 
Skolebestyrelsen er bekymrede for 
en ændret tildelingsmodel for visite-
rede elever. Det betyder, at skoler i 
socioøkonomiske belastede områder 
har mindre midler at lave god skole 
for. 
Bestyrelsen ønsker en dybere gen-
nemgang af budgettet på kommende 
møde. 
 

AP sender 
nyt budget 
ud 

10.     

11. Evt. 
 

5 min Dorthe ønsker at træde ud af besty-
relsen. 

AP kontakter 
suppleant 

12. Punkter til næste møde 
- Skoleårets planlægning 

(ringetider, klasseantal, 
valgfag, prioriteringer i 
fagfordelingen mm) 

- Budget 21 
- Fremlæggelse af handle-

plan for princip for klasse-
dannelse 
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13.  
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