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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

 

Mandag d. 23. august 2021 kl. 18.00 til 20.00  

  

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Anna Ilsøe, Martin Bjørn Heiselberg, Lotte Falck, Anne Katrine 

Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Anne Sofie Nesgaard  

Elevrepræsentanter: 

Suppleanter: Søren Blem-Brynov og Katja Buhrkal 

Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Pihl Sørensen og afdelingsleder Jesper 

Rud Christoffersen  

 

Afbud: Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Lars Pano Thørs 

 

Referent: Janni Pihl Sørensen  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

Anne Sofie Nesgaard er nyt medlem valgt af medarbejderne. 

GFO er startet op uden Corona, og både børn og forældre skal vænne sig til at hele området er åbent. 

Lasse, Tineke, Carsten og Tina er nyansatte i GFO og skole. 

Anne Sofie er fortsat leder af GFO, og der er to koordinatorer til at hjælpe. 

I skolen er der fokus på fjerdelærerordningen, der nu kan komme godt i spil, fordi vi igen må være på 

tværs på årgangen. 

I udskolingen arbejdes der en del med klassedeling på 7. årgang. 

Hele udskolingen har været på fælles tur til Pride. 

Der er god stemning. 

 

3. Nyt fra eleverne 

Der vælges formand. 

 

 

4. Nyt fra formanden 

Formanden deltager på forældremøde for 0. klasserne for at fortælle om skolebestyrelsen. 

Formanden er desuden involveret i sammenlægningen på 7. årgang. 

 

 



 

5. Orientering V/AS:  

• Status opstart af skoleåret 

Der er orienteret om Corona fra skoleårets start, fx ønskes fortsat, at forældrene afleverer børn 

udenfor. 

• Teknologiforståelse 

Der er startet et stort kommunalt projekt omkring teknologiforståelse. Ledelsen har været til 

introduktionsdag, ligesom udskolingslærere og tekambassadører har været til oplæg og workshops. 

Gennem skoleåret vil tekambassadørerne blive kompetenceudviklet. 

Indskolingens fokus på teknologiforståelse bliver slået sammen med arbejdet med 

projektarbejdsformen, som skydes i gang den 28. september. 

• Fjerdelærerordningen 

Fjerdelærerordningen er blevet skudt godt i gang, og alle teams forbereder i fællesskab. 

• GFO – koordinatorfunktion 

Anne Sofie mødes jævnligt med koordinatorerne, og Michael bakker op, da han tidligere har haft 

funktionen. 

Der er pædagogisk dag på lørdag. 

• Vognfjederen opstart 

Der har været mange arrangementer og fester. Der er mange børn i klubben. 

Der er ønsker om flere aftener for de ældste. 

Pædagogerne er dygtige, og de er engagerede i både skole og klub. 

Der kan være behov for at forklare forældrene, hvad juniorklub og Olympia er. 5. klasserne kan have 

brug for rundvisning. 

Der er forslag om at få alle tilbud på hjemmesiden og ud til børnene. Det kan desuden gavne antallet 

af tilmeldinger til arrangementer og tilbud, hvis også forældre orienteres, så de kan hjælpe med at 

tilskynde børnene. 

 

 

6. Information vedr. 7. årgang V/ AS 

Årgangen er i fredags kommet ned på 56 elever, hvilket betyder, at der kun kan være to klasser på 

årgangen. 

Processen er gennemprøvet sidste år med succes. Lærerteamet er stærkt, og flere fra teamet har prøvet 

processen før. 

Der vil blive prioriteret, at der er tre lærere til de to klasser i flere af timerne, bl.a. i dansk og matematik. 

Det er en samlet bestyrelse med forældre, medarbejdere og ledelse, der bakker op om 

sammenlægningen. 

 

7. Fastholdelse af elever i udskolingen 

Procesplan for fastholdelse af elever blev talt igennem. 

Der skal være fokus på at fastholde allerede fra mellemtrinnet. Årgangsfællesskabet er vigtigt. Det kan 

være vigtigt at beskrive overgange. Vores fokus på internationalisering kan styrkes. 

Ledelse og medarbejdere laver et oplæg til det kommende møde. 

 

8. Nedsættelse af udvalg 

Der nedsættes arbejdsgrupper ad hoc. 

 

9. Evt: 

Feedback omkring skolestart. 

 

 

 

 


