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Referat af skolebestyrelsesmøde  
10. december 2020 

18:30-19:40 på TEAMS 
 
Deltagere 
Forældre: Bill, Lene A, Lene T, Morten, Signe, Thomas (Connie kunne ikke komme på TEAMS) 
Elev: Kirstine 9Z 
Medarbejdere: Iben, Maria (suppleant for Karoline) 
Ledere: Anne, Linda, Torben 
 
 

1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 
- Intet at tilføje.  
 

2. 18:35 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min  
TM:  
Vi har ansat Morten H. til Kristinas barselsvikariat. Han har 8 års erfaring som lærer i 1-6 årgang i 
matematik, idræt og svømning i KBH. Han følger KR to dage i næste uge, så han let kan overtage 
klassernes rutiner.  
 
Indskoling/SFO 

- 0.-4. årgang er ikke hjemsendt og må ikke lave nødundervisning, men skal følge lovens krav 
til fagrække og dagens længde. Vi følger det almindelige skema. 

- To nye pædagogstuderende Said og Tenna er startet i indskoling og SFO. De studerende er 
ansat et halvt år ad gangen.  

- Juleferien- ift. corona restriktioner. Der er 10 børn tilmeldt i Spørring. Der holdes åbent 
begge steder. Måske skal der laves et princip ift. antal tilmeldinger da det kan blive udfor-
drende ift. for få tilmeldte i Spørring og Trige.  

- Mange forældre kender ikke vejen ind ift. tilmeldinger – Tabulex bøvler. måske derfor mang-
lende tilmeldinger.  

- Skolen overvejer at tilkøbe et system i Aula så vi har én kommunikationsflade.  
 

Udskoling:  
- Vi har lavet særlige skemaer for fjernundervisning (corona) i udskolingen. Hver dag har 

klassen dansk, matematik samt et skiftende tredje fag. Lærerne virker glade for den løsning 
vi har lavet.  

- Skoletorvet er nyt og taget i brug.  
- MOT til glæde dagen. Positiv feedback.  
- Skabe er udleveret til 4. og 5. årg. med koder.  
 

Elever:  
- MOTtilglædedag – positiv feedback.  
- Online undervisning – meget positiv. Nemt komme til lærerne. Ved man skal gøre.  

 
3. 18:50 Carina har søgt orlov  
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Carina har søgt orlov frem til sommer. Herudover har Kasper orienteret om at han stopper.  
De to 1. og 2. suppleanter træder ind Søren og Gülay – begge forældre på 1. årgang  
 
4. 18:55  Høringssvar – Kvalitetsopfølgning i B&U 

- Observationsbesøg med bl.a. ledelserne hvor man besøger hinandens skoler.   
- Består af observationer, feedback, møder på baggrund af data samt læringssamtaler.  
- Ledelsen er meget positiv stemt overfor dette.  
- Fra bestyrelsen en skepsis ift. hvor mange ressourcer, der skal bruges dertil.  
- Der skal formuleres et høringssvar fra bestyrelsen. Morten laver et udkast. FU-bestyrelsen 

har også lavet et skriv. Måske samtænkes.  
 

5. 19:05 Høringssvar – FU-vision i B&U 
- SFO-medarbejderne har kigget på udkastet til FU-vision og synes, det er en flot og menings-

fuld vision 
- Det er positivt, at fritidspædagogikken tillægges en selvstændig værdi 
- Det er positivt, at udkastet lægger op til at sænke indkomstniveauet for friplads (husstands-

indkomst op til 200.000 kr.) og mulighed for delvis friplads (husstandsindkomst op til 
582.000 kr.)  

- Der vil dog fortsat være familier, hvor økonomi gør, at SFO fravælges. Det er for nogle en reel 
høj betaling ift. SFO-området. Vi taber nogle potentielle børn.  

- Jo højere ambitioner ift. at gøre fritidslivet godt, desto vigtigere er det, at alle kan og har mu-
lighed for at blive en del af dette fællesskab.  

- Meget flotte visioner i B&U – ikke desto mindre er det mere vigtigt at alle kan få glæde af det.  
- Torben formulerer og rundsender udkast til høringssvar fra bestyrelsen. Desuden laver SFO-

medarbejderne også et høringssvar fra dem.  
- Linda har sendt materialet til SFO-forældrerådet. Der er desværre mandefald pt.  
- Kortere skoledage – havde det med? Måske skal vi ikke tale for meget ind i det, da det lugter 

lidt af, at de lange skoledage bliver rullet tilbage igen.  
 

6. 19:15 Planlægning af heldagsmødet 16/1 
- Skal vi vente og se tiden an. Må vi mødes 15 mand i midten af januar? 
- Der er to nye forældre med – ikke hensigtsmæssigt at deres første møde er et heldags tema-

møde  
- Carina har været meget primusmotor på indholdet af heldagsmødet.  
- Emnet skal tages op – men måske rykke datoen.  
- Rådmanden – Projekt: Flere i Folkeskolen. Det oplæg der var ramte lige det vi talte om. TM 

har spurgt om de kunne komme. Men de sender alt data-materiale. Ligeledes har lærerne 
samlet et lokalt datamateriale ift. elever, der har flyttet sig.  

 
HELDAGSMØDET BLIVER FLYTTET – taget situationen i betragtning. Evt. kunne man som alterna-
tiv til et lørdagsmøde starte tidligere til et af bestyrelsesmøderne og så holde et TEMA-møde i ste-
det. Vi taler om dette til næste møde 01.02.21. Vi venter med at tage hul på den pågældende data, 
indtil vi kender den aktuelle dag.  
 
Torben og Thomas skriver ud i januar om emner til mødet den 1. februar. Man kan melde tilbage på 
dette ift. om man har nogle mulige emner.  
 
7. 19:30 Eventuelt  
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- OBS på at det er muligt for at 0-4.årg.  fortsat at have idræt – klassevis, hvis restriktionerne 
fortsætter efter jul. Børnenes sportsaktivitet i fritiden er jo også aflyst pt.   

- Det kan godt lade sig øre at have idrætsøvelser også i fjernundervisningen bag skærmen ift. 
idræt i udskolingen.  

- Spørgsmål til valgfag – folketinget har vedtaget at eleverne ved udgangen af 8. klasse skal til 
prøve i et af de fire fag håndværk & design, musik, mad eller billedkunst. De betyder, at alle 
elever i vores tre lokale valgfag recycling, nørd og iværksætterunge alle skal til den samme 
prøve i håndværk & design. Derfor sender vi dem i rotation, så de både kan arbejde i hårde 
og bløde materialer og lave design/produktudvikling.   
 
 
 

God jul       
 
 
 

 
 


