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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 26.01.21 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

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

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

Ti
d 
Est
ime
ret 
tid 
til 
pu
nkt
et 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig 
og evt. deadline. 

Formid-
ling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. Velkommen til vores nye repræ-
sentant Dorthe  
 
Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 
mi
n 

Velkommen til Dorthe F Jantzen. Dorthe har 
børn i 0.B og 3.B 
 
Dagsorden er godkendt 

 

2. Fra eleverne – Hvad rører sig 
 

5 
mi
n 

Der har ikke været afholdt møde siden 
sidst. 
På opfordring fra skolebestyrelsen, vil elev-
rådsrepræsentanterne undersøge om der 
kan afholdes et møde virtuelt. 

 
Freja og 
Luis 

3. Fra ledelsen 
- Kort nyt 

 

5 
mi
n 

Stort beløb er afsat til renovering af bygnin-
ger/læringsmiljø. Dette bør være et punkt 
på et kommende bestyrelsesmøde. Ar-
bejdsgruppe nedsættes næste gang. Mate-
riale herom tilsendes. 
 
Vi havde håbet på tre klasser til kommende 
0. årgang. I og med, at en kommende tilflyt-
ter, først kommer til distriktet senere, tæller 
vedkommende ikke med. Dette udløser 
desværre kun to klasser. 

 

4. Handleplanen for kommunikation 
i relation til vores princip.  
 

45 
mi
n 

Carl præsenterede retningslinjen. 
Der er et ønske om at faglærerens rolle be-
skrives tydeligere. 
Retningslinjen tages på kommende MED-
møde 
Vi tager det op igen til jul 

 
 
AP/Lau 

5. Den aktuelle Coronasituation i 
børne- og ungemiljøet (virtuel un-
dervisning) 
- begrundelser og argumenter for 
prioriteringen af fag og skoleda-
gens længde 
- nødundervisning med fysisk 
fremmøde (hvor mange og hvor-
dan?) 

45 
mi
n 

Nødundervisning er formuleret af UVM som 
så vidt muligt skemaundervisning. Det er 
fjernundervisning og hjemmelæring. 
Skolen har valgt at prioritere de ikke-prakti-
ske fag. Det betyder, at elever/forældre ikke 
kan forvente undervisning i idræt, svøm-
ning, Håndværk og design, madkundskab, 
billedkunst samt de praksisfaglige valgfag 
på 7.-8. årgang. Nogle elever vil opleve at 
der alligevel lægges forløb ud i de nævnte 
fag. Dette blandt andet for at variere hver-
dagen for eleverne. 
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- plan for opsamling indtil som-
merferien jf. eksaminer og mang-
ler 
 

Vi har ikke Chromebooks til de alleryngste 
elever (0.-3. kl). 
Der er ca 20 elever i nødundervisning hver 
dag. Ca 30 er tilmeldt. Pædagogerne står 
for den fysiske nødundervisning på skolen. 
Der er et nationalt fokus på sårbare børn. Vi 
har indkaldt nogle, både store og små, som 
vi ser fysisk jævnligt. 
Mange forældre oplever, at der er stor for-
skel på undervisningens form fra klasse til 
klasse. Der er dog enighed om at kvaliteten 
er god. 
Skolen har fokus på at lave så varieret un-
dervisning som muligt. Det gælder også om 
at få eleverne væk fra skærmen. 
Generel drøftelse af fjernundervisningen 
På spørgsmål om der forefindes en plan for 
genåbning af skolen samt opsamling på det 
eventuelle tabte faglige stof, svarer ledel-
sen, at der kun findes de planer, som er 
sendt ud fra UVM. Vi har prøvet det før og 
tager erfaringerne med derfra. Det er klart, 
der er hensyn at tage til elever, som har lidt 
på det sociale plan. Dét er lærerne og pæ-
dagogerne uddannet til og vil tage hånd om. 
Ligeledes vil lærerne vurdere omfanget af 
det forsømte og ledelsen er ikke tvivl om, at 
det er i trygge hænder. Undervisningsmini-
steriet har meldt ud, at der efterfølgende 
ikke sættes ind med ekstraundervisning.  

6. Tilsyn med og revidering af prin-
cip for sundhed  
(se princippet på hjemmesiden) 
 

60 
mi
n 

Punkter, hvori boden nævnes, skal formule-
res således det fremgår, at det kun gælder, 
såfremt skolen har en bod. 
Succeskriterier omskrives, således de ikke 
er så konkrete 
Der føres tilsyn med princippet på et kom-
mende møde  

Trine for-
mulerer 
ændringer 
til runds-
endelse. 
 

7. Konkrete opmærksomhedspunk-
ter forud for næste møde, hvor 
der skal være tilsyn med princip 
for digital dannelse og adfærd. 
Hvad ønskes der tilsyn på? 
 

 Gruppe nedsat, der laver udkast til princip 
for digital dannelse og adfærd. 
Der laves derfor ikke tilsyn med dette på 
næste møde 

Trine, Je-
sper, Mi-
chael, 
Rikke og 
Anne-
mette 

11. Evt. 
 

5 
mi
n 

Generel stor ros til skolens personale med 
deres håndtering og undervisningens orga-
nisering i nødundervisningen. 
Det er essentielt at skolen kommunikerer ty-
deligt i denne situation 
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