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Referat af skolebestyrelsesmøde 
1. februar 2021 

 
19:00 – 20:35 på TEAMS 

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

 
 

1. 19:00 Velkomst til de to nye forældre – præsentationsrunde – 10 min 
Velkommen til vores 1. og 2. suppleanter Søren og Gûlay – der er trådt ind i stedet for Casper, der måtte 
stoppe i bestyrelsen, og Carina, der har orlov frem til sommer. 

 
2. 19:10 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

Godkendt 
 
3. 19:15 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min  

Indskoling:  
- Der er ved at være styr på det tekniske.  
- Lærerne ser frem til at komme tilbage.  
- Inspireret hinanden  
- SFO har haft en ny hverdag – håndteret opgaver de ikke var vant til. Fulgt undervisningen. Ikke så 

mange børn om eftermiddagen som om formiddagen.  Skabt andre muligheder.   
- Lærerne fejrer at de snart skal tilbage 
- Kontakten understøtter det gode skolehjemsamarbejde 
- Hvad er de vigtigste ting at drage med videre. 
-  

Udskoling:  
- Trivselsmøder udskolingen uge 5  
- Mødes hver fredag i udskolingen  
- Teammøder med årgangsteam  
- Samarbejde med Klub og rådgivere 
- Lærerne gør sig umage – kvalitet i undervisningen  
- RES-møderne fortsætter  
- Funktionerne varetager fortsat opgaverne som ordblinde, læsevejlederne, KH kommer i bund på bibl.  
- MOT-arbejdet i udskolingen fortsætter ”Hvad gør livet hver at leve”.  
- Stor kreativitet blandt lærerne i udskolingen.  
- Evaluerer på hvad vi tager med videre – hvad lykkes vi med?  

Nyt fra eleverne:  
- Savner mere aktivitet i timerne – ud over i idræt   
- Online regler - regler på hvad eleverne må og ikke må. F.eks. kamera  
- Terminsprøver og projektfremlæggelser - samlet udmelding fra ledelsen 
-  

 
4. 19:30 Evaluering af nødundervisningen – 20 min 

 Hvad fungerer godt – hvad udfordrer 
Bredt rundt – hvad fungerer og hvad udfordrer 
Lærer:  

- Elevernes trivsel er det der bekymrer os mest. Her gør vi et stort ekstra arbejde for individuelle ele-
ver. 

- Gode strukturer ift. docs og drev.  
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- Anderledes forberedelse.  
- Frustration over ikke kunne mødes med eleverne.  

 
Udskoling: 

- Møder ved forældre – vanskeligt?  
- Hvornår har man fri som lærer, når telefon og pc hele tiden er i spil?  
- Lokaldistriktet bliver bragt i spil og rykket tættere sammen ift. at samarbejde om de unde i en vanske-

lig tid.  
- Primtalsløb 
- Lasse – musiklærer ”Fællessang med Lasse FABER”. Lærerne tog det rigtig godt imod videoerne. Der 

er nye på vej.  
- Der er virtuel klub.  

 
Elev:  

- Det er okay der er skruet langsomt op. Det er bedre på den lange bane.  
 

Indskoling:  
- Toiletrulle aktivitet, andre aktiviteter bliver bragt i spil. TV-køkkenet. Kæledyrsdag.  

Forældre: 
- Struktureret undervisning – tydelig klasseledelse.  
- Synligelige regler til elever og børn.  
- Stor ros til indskoling og udskoling.  

 
5. 19:50 Fortsat brug af §16B og D –– 15 min 

 Kortere skoledage med flere tovoksen timer 
 Bilag med forslag for 2021-22 sendes ud før mødet 

 
Vi lægger op til dette fortsætter for 4-9 årg. – hvor to lektioner omlægges til to faglærere i dansk+mat 
Lægger op til at indskolingen afslutter 13.15 hver dag 0-1 årg.  
Der er stor enighed og opbakning til forslaget jf bilaget. 
 
Morten rejser et spørgsmål. Torben skal lige undersøge om 4.årg. stiger en time?  
Note efter mødet: Ja 4. årgang skal have en dag til kl 15.  

 
6. 20:05 Temamødet som blev aflyst i januar – 15 min 
  Emne: Vi skal være det først valg for alle lokale børn gennem hele skolelivet 
  Skal vi have et heldagsmøde i en weekend – eller et aften-temamøde? 

 
Der er enighed om at vi bør mødes en lørdag i slut maj / start juni. Det er et vigtigt emne, som kræver mere tid 
en et alm. Aftenmøde. Torben sender doodle ud med forslag til datoer ud maj/juni.  
 

  
7. 20:20 Nye rammer for mål og indhold i SFO – 10 min 

 Thomas deltager i arbejdsgruppe 
 
Hvordan vil vi bruge sådanne retningslinjer? Hvordan kommer man i gang med at bruge dem?  Thomas vil 
gerne inviteres med til et SFO-forældremøde. Eller et personalemøde. Thomas sender udkastet. Linda invite-
rer.  

 
8. 20:30 Eventuelt  

- 0-4 vender tilbage i uge 6. Men hvordan? Ledelsen regner med at blive indkaldt til møder vedr. dette 
og retningslinjerne omkring det. 

- Testning af personale.  
- Næste møde er 16/3 21  
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