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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 27.10.20 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

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

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 Coronasituationen taget i betragt-
ning, bliver dette møde et kort møde 
med muligheder for at arbejde i min-
dre grupper. 

 

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

5 min Elevrødderne er ikke repræsenteret 
grundet coronasituationen 

 

3.  
 

   

4. Fra ledelsen 
- Kort nyt 
- Orientering fra bevægel-

sesoplægget 
- FSFO 

 

20 min De to første tilfælde af Covid-19 
ramte skolen i dag. En elev fra 4b og 
9X er testet positiv. Vi handler efter 
kommunens sundhedsteam. Begge 
klasser er sendt hjem til tests. Det 
samme er de lærere/pædagoger, 
der har været i pågældende klasser 
fredag. 
Vi foranstalter hjemmeundervisning 
for de to klasser fra torsdag morgen 
 
Fra midlerne til Generelt løft af folke-
skolen har vi ansat to lærere. 
 
Åbent Hus-arrangement og indskriv-
ningsmøde i FSFO er aflyst. 
Vi er i gang med at lave to markeds-
føringsfilm om skolen. Én for FSFO 
og en generelt omhandlende skolen. 
Vi indsamler selvfølgelig godkendel-
ser fra forældre. 
 
Pædagogerne arbejder med de styr-
kede pædagogiske læringsplaner. 
De kommer snarest på skolens 
hjemmeside 

 

5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- forældrehenvendelser 

 

10 min Henvendelse fra en forældre vedrø-
rende kommunikation på Aula 
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En oplevelse af, at dialogen mellem 
skole og hjem er blevet mindre efter 
corona 
Undren over elever, som færdes 
udenfor uden fodtøj og overtøj. – 
Der er retningslinjer for at eleverne 
skal have fodtøj på, da der kan ligge 
glasskår mm i skolegården. 
Drøftelse om muligheden for at få 
madpakker på køl. 
Drøftelse om afholdelse og ikke af-
holdelse af sociale arrangementer. 
Skolen kan ikke afgøre om forældre, 
skal afholde eller aflyse arrange-
menter der holdes privat. Vi kan kun 
henstille til at overholde de udsendte 
retningslinjer. 

 
Reminder ud 
til forældrene 
om at huske 
årstidernes 
skiften. 

6. Spisning 
 

30 min   

7. Fra personalet  
- Hvad drøftes i øjeblikket 
- Hvad ønsker personalet 

bestyrelsen arbejder med 
 

5 min Drøftelse om relevansen af dette 
punkt. 
Emnet tages op på næste møde 

 

8. Arbejdsområder 
 
Revidering af principper (kommu-
nikation mellem skole og hjem, 
princip for undervisningens orga-
nisering og princip for klassedan-
nelse) 
 
Branding 
 
Indsatser i ift. ord- og talblindhed 
 
Vikardækning - hvor tit og hvorfor 
 

 Skolebestyrelsen går i arbejdsgrup-
per vedr følgende principper: 
Kommunikation mellem skole og 
hjem: Michael, Henrik, Thomas og 
Henriette 
Undervisningens organisering: Je-
sper, Rikke, Trine, Lau og Anne-
mette 
Klassedannelse: Thomas, Maria og 
Carl 

 

9.     

10.     

11. Evt. 
 

5 min Opmærksomhed på 8. og 9. klasse 
på udgang i frikvartererne. Mundbind 
samt skolens ansvar for det omgi-
vende samfund. Der er meget kø-
dannelse i butikkerne. 

 

12. Punkter til næste møde 
 
 
 

 Forældrehenvendelser 
Chromebooks til udlån 

 

13.  
 

   

 

mailto:provstegaardskolen.buf@odense.dk

