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Referat af skolebestyrelsesmøde  
3. juni 2021 

kort sommermøde efterfulgt af fælles middag 
 
 

Deltagere: Anne, Gülay, Karoline, Linda, Lene T, Søren, Thomas, Torben  
Afbud: Bill, Connie, Iben, Kirstine, Lene A, Morten og Signe  
 

1. Nyt fra …  

• Ansættelser – stillingen med mat udskoling og håndværk/design genopslås – frist 23/6 – vi laver lø-
bende ansættelse for at få fat på de dygtigste 
 

• Ansættelser – stillingen med matematik 5/8 årgang samt mad – frist 9/6– vi laver løbende ansættelse 
for at få fat på de dygtigste 

 
• Dimission 21/6 klokken 17:30 – Thomas vil sige et par ord til 9. årgang 

 
• Rengøringsnudging – Alle klasser får dispensere med mikrobiologiske servietter – den lyser når der 

skal tørres borde og håndtag af – og når der skal luftes ud  
 

• Vi får 6 ekstra elever til specialklasser næste år – svarende til knap 900.000 kr/år det bliver en stor 
økonomisk udfordring for skolen på sigt.  
 

• Efter et år med corona vil næste skoleår blive et år år, hvor vi vil fokusere på at få alle de gode traditi-
oner op at køre. Alt det der skaber gode fællesskaber og fælles oplevelser: Skolefest, prom, trivselsle-
dere, hold på tværs, venskabsklasser og legepatruljer, morgensang. Vi vil følge og videreudvikle de 
nye tiltag: MOT, fodboldlinje, Tech-linje, de nye principper for skolehjem med elevcentrerede samta-
ler og fagcafe for de ældste.  
 

• Vi kommer ikke at sætte store nye udviklingsområder i gang. I stedet vil vi konsolidere de områder, 
som personalet allerede kender – årgangskonferencer, tegn på god undervisning, metoder til feed-
back i undervisningen, et rart læringsmiljø = mindset-teorien.  
 

• Ved vores interne møder på skolen (fagteam – årg.team – sfo-team)  kommer vi til at fokusere på 
børns læring og trivsel – Hjælpe hinanden med at få de ovennævnte elementer til at virke i praksis – 
ved at skabe fælles refleksion og udvikling i teamet om, hvad den voksne kan gøre for at børnene op-
lever faglig trivsel og social trivsel  
 

• Indskoling kører med samme skemaer, som vi brugt de sidste måneder. De to kendte lærere har alle 
timerne og er dermed tæt på eleverne. Linda er på besøg i klasserne og spørger elever, hvad de er ved 
lære.   
 

• SFO er nu sammen på årgangene, hvilket give flere aktivitetsmuligheder. Pædagogerne arbejder med 
SMITTE modellen. Vi glæder os til at åbne Spørring SFO igen i sommer og efter sommer. 
 

• Kantinen er åbnet i denne uge. Men det har været så stor en succes, at vi må ændre lidt på planen  
 

• Udskoling: Vi har sammen med 9. årgang lagt planer for deres afslutning med skuespil, dimission, ka-
ramelkast mm. 5. og 8. årgang har fået lov at tage på lejr – det er så godt.  
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• 9. årgang er pt ved at gå til prøver. Der er ikke længere noget der hedder læseferie. De kommer på 
skolen hver dag og øver sig og får guidning og hjælp. 
 

• Der har desværre været dårlig behandling af de nye møbler på skoletorvet. 
 

• Karoline: eleverne oplever, at det at ved at blive lidt mere almindelig hverdag - og det er rigtig rart. De 
har skullet finde tilbage til klasse- og skolefællesskabet. De fleste er i god trivsel. Vi har haft skole-
hjemsamtaler – nogle klasser har valgt behovssamtaler. Vi er begyndt at kigge lidt på årsplanlægnin-
gen. Det fungerer. Vi er trætte efter alle coronaændringerne, men vi er glade. 
 
 

2. Input til bestyrelsens årshjul 
Hele bestyrelsen skal være med til at komme med input til årshjulet ved første møde i august. 
 
Forslag / ideer som vi kan tale videre om til august:  
 

• Gennemgang og tilsyn med vores principper.  
 

• Heldagsmøde i starten af skoleåret fx september:  Skolen for ALLE lokale børn – tiltrække og fast-
holde elever – nybyggeri. Heldagsmødet skal ikke kun handle om udskolingen. Det stærke forældre-
samarbejde kan mærkes allerede i 1. klasse og medvirker til, at man blive i klassen i hele skoleforlø-
bet. Vi skal også fokusere på at alle de nytilflyttede vælger os.   

 
• De nye principper for skolehjem og kommunikation – elevcentrerede samtaler for alle årgange og fag-

cafe for 8.-9. årgang. De nye principper skal ud at virke næste år, hvor der ikke er corona.  
 

• Branding af skolen – og bestyrelsens rolle til dette. Skolebestyrelsen bidrag til Treklang, facebook 
mm.  

 
 
 
3. Eventuelt – 5 min 

• Middag og hygge       
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


