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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 24.05.21 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

Deltagere: AP, CR, HF, LM, HO, Rikke, Thomas, Maria, Jesper 
 
Fraværende: Trine, Michael, 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-
meret 
tid til 
punk-
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. an-
svarlig og evt. deadline. 

For-
mid-
ling 
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  

3. Fra ledelsen 
- Kort nyt 

- Status corona 

- Ansættelser 

- mm 

 
 

30 
min 

I dag er vi startet på det originale skema. 
Der er stadig klasser vi sender hjem til 
undervisning grundet få-lærer-princippet. 
Der er endvidere begrænsninger på valg-
fag og idræt. 
Der er pt én lærer i isolation, grundet pri-
vat smittekilde. 
Der er ansat ny lærer til OUH samt en ny 
sekretær. I morgen er der samtaler vedrø-
rende barselsvikariat. 
Annemette og Henrik(TR) arbejder i øje-
blikket på en skoleplan2021. Dette er en 
overenskomstmæssig aftale, der træder i 
stedet for Lov409, som beskriver lærer-
nes arbejdstid. Vi håber vi kan præsen-
tere den på næste møde. 

 

4. Retningslinje for klassedannelse – 
opsamling fra sidst 

30 
min 

Carl fremlagde generelle anvisninger for 
klassesammensætning. 
Revideret princippet for klassedannelse 
vedtaget 

 

5. Pause 20 
min 

  

6. Tanker bag skemaerne – oplæg 
om, hvordan vi lægger skemaer og 
prioriterer opgaver 
 

30 
min 

På næste møde skal vi efterse og god-
kende skemaer. 
Annemette gjorde rede for processen 
vedrørende skemalægning, bindinger og 
prioriteringer. 
Skolebestyrelsen ønsker mere bevæ-
gelse i undervisningen. Hvad kan vi tage 
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med fra coronatiden, som faktisk funge-
rede godt? 

7. Budgetgennemgang. Hvordan 
hænger det sammen? 

30 
min 

Annemette redegjorde for budgettet.  

8. Møder kommende skoleår 10 
min 

Vi fortsætter med at afholde møde den 
sidste tirsdag i hver måned 

Anne-
mette 
sender 
plan ud 

9. Evt. 
 

5 min Jesper orienterede om Velfærdens Fun-
dament. Skolens ønsker er kommet med. 
Det ser ud til at det er inden for den øko-
nomiske ramme. Derudover bliver der sat 
midler af til forskønnelse af tunnelen un-
der Middelfartvej og mere vild natur samt 
opstilling af bistader. Bronx har fået yder-
ligere to års husleje. 
Rikke: Bronx ønsker at indgå i et samar-
bejde vedrørende fernicering for det nye 
gavlmaleri. 

 
 
 
 
 
 
Anne-
mette/Ri
kke 

10. Punkter til næste møde 
 

 Hvad tager vi med os fra coronatiden? 
Skemaer til godkendelse 
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