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Referat fra Skolebestyrelsesmødet 
onsdag den 2. december 2020 kl. 17.30 til 19.00 

 
Medlemmer 
Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Anna Ilsøe, Anne Melnyk, Uffe Vind og Martin Bjørn Heiselberg. 
Personalerepræsentanter: Maria Isabell Taagholt 
Elevrepræsentanter: Rossi og Mathilde 
 
Suppleanter: Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov og Katja Buhrkal 
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Pihl Sørensen og Thomas Gielov Mathiesen 
 
Afbud: Michael L. Mikkelsen, Jesper Rud Christoffersen, Lotte Falck, Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Mads 
Allingstrup, Niels Christoffersen 
 
Referent: Janni Pihl Sørensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punktet om økonomi rykkes op som første punkt. 

 

2. Økonomi status 

Umrana gennemgik økonomisk status: 

Skolen forventer mindreforbrug på kr. 131.000. 

GFO forventer merforbrug på kr. 66.000 

Umrana gennemgik elevtal: 

Elevtallet har været sigende fra 2017 til 2019. I 2020 har der været et fald på grund af kun to børnehaveklasser. 

Umrana gennemgik tilførte midler: 

Herunder midler til fællesskaber, løft af folkeskolen og digitale læremidler. 

Umrana gennemgik økonomi 2021: 

Forventet mindreforbrug på ca. kr. 100.000. 

 

Thomas administrativ leder fortæller, at der lige nu ikke er dækket lønmidler på den centrale corona-konto. 

 

Anne Sofie fortæller, at de nye retningslinjer i forhold til Corona kan betyde noget for vikarbudgettet i december.  

Vi ligger under sidste års budget i vikarforbruget i august til oktober. En del af dette skyldes, at vi bruger 

fjerdelærerordningen til at dække klasserne. Det giver bedre kvalitet i undervisningen, og det sænker vikarudgifterne. 

Vi forsøger at beholde fjerdelærerordningen i næste skoleår, hvis det hænger sammen økonomisk. 

I nogle af forårsmånederne ligger vi højt i vikarforbrug, hvilket skyldes holddeling under Corona. Bl.a. skulle 

pædagogerne udbetales tillæg for at varetage undervisning, og der skulle flere medarbejdere på til at dække 

klasserne, der skulle deles i små hold. 



 

3. Nyt fra medarbejderne 

Lærerne er opdelt i afdelinger. Lærerne glæder sig til tiden efter Corona, hvor der igen kan være samlinger og 

gennemføres store projekter. 

 

4. Nyt fra eleverne 

Ingen elever til stede. 

 

5. Nyt fra formanden 

Der har været formandsmøde, hvor der blev talt en del om Corona. Der blev desuden holdt oplæg om sociale medier. 

 

6. Orientering V/AS: 

 Status COVID 19 

Vi har haft to uger uden tilfælde af Corona på skolen. Det er gået fornuftigt, de gange der har været lukket 

årgange ned. 

Vi har i dag haft møde med skoleforvaltningen om de nye retningslinjer. Vi følger både regler og anbefalinger. Der 

er sendt kommunikation ud til forældre i dag. Lige nu arbejder vi på arbejdsplan for GFO samt planer for 

gårdvagter og lignende a praktisk karakter. Medarbejderne har været gode til at acceptere vilkårene. 

Vi har en udfordring i GFO den 21.-23. december, hvor der ikke er bemanding til at være klasseopdelt. 

 

 Live-event for vores kommende 0. klasse 

Live-eventet blev gennemført på fin vis i torsdags, og små videoer fra eventet uploades på hjemmesiden. 

Feedback fra Anne Katrine var, at det var et virkelig godt event. 

 

 Vandskade opdatering 

Der har været vandskader i de to lokaler, hvor 7. klasserne netop var flyttet ind. Der er et større arbejde i gang, og 

lokalerne forventes færdige ved vinterferien. 

 

 7. årgang sammenlægning. Ledelsen giver en status på hvordan opstarten er gået 

Vi er tilfreds med sammenlægningen og arbejder fortsat med klasserne. En enkelt har valgt at forlade skolen. 

 

 Vi er overgået til nyt rengøringsselskab, og rengøringen er under al kritik. Vi tager punktet op igen på et senere 

møde. 

 

7. Dialog med arbejdstilsynet om vores indeklima 

Vi er lige nu i dialog med arbejdstilsynet, efter vi over en periode har målt temperatur i de forskellige 

klasselokaler. Vi afventer svar fra Arbejdstilsynet om den videre proces, der kan være et påbud om at udbedre utætte 

vinduer. 

 

8. Opdatering Vognfjederen 

Anne Sofie har været i dialog med fritidsforvaltningen om brug af forskellige faciliteter i kommunen. Dette kræver dog 

en anden bemanding, end vi kan imødekomme pt. 



Lige nu er der kun åbent på halv tid på grund af restriktioner i forhold til opdeling. 

 

9. Nyt fra udvalg udskolingen/internationalisering 

Der er sendt indhold til en folder ud til bestyrelsen. Indholdet er lavet i samarbejde i udskolingsudvalget. Folderen skal 

layoutes. 

Skolen ønsker at lave et live-event for 6. klasserne, så udskolingen kan blive pitchet. 

Input fra bestyrelsen om at tilføje et punkt om vores gode science-resultater samt at lægge folderen på hjemmesiden. 

Desuden input om at forklare, hvad Cambridge engelsk er. 

Input om at kigge på, hvordan resultaterne kan formuleres uden at skulle rettes for ofte. 

 

10. Evt 
 
Muligheder for lejrskoler og trivselsarbejde i foråret, hvilket afhænger af Corona-situationen. 
 
Der arbejdes på julehilsen fra bestyrelsen. 

 

 

 


