
 
Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 8. februar 2021 kl. 18.00 til 19.00 og efterfølgende online møde med skolens forældre 

 

Til stede: 

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

Heiselberg og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt 

Elevrepræsentanter: Mathilde 

Suppleanter: Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov 

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

Christoffersen 

Afbud: Lars Harder, Rossi, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Niels Christoffersen og Katja Buhrkal 

 

Referent: Janni Pihl Sørensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

Lærerne er glade for at være sammen med børnene igen. Der er fokus på trivsel og fællesskabet i 

denne uge. 

Pædagogerne er glade for, at både lærere og børn er tilbage. 

 

3. Nyt fra eleverne 

Eleverne er tilfredse med fjernundervisningen, og der er et fagligt udbytte. Lærerne laver flere 

aktiviteter i undervisningen. 

Der har været elevrådsmøde vedrørende fjernundervisningen, hvor Børne- og Ungedirektøren deltog. 

 

4. Nyt fra formanden 

Der har været i møde i formandskredsen bl.a. vedrørende økonomi. Hans Toft havde meldt afbud. Der 

var lydhørhed fra skolechefen, men der skal afholdes nyt møde med politisk deltagelse. Næste 

formandsmøde planlægges bl.a. af Søren, hvor også økonomi skal drøftes. 

5. Orientering V/AS: 

 Status – genåbning af skolen. 



 
I 0.-4. klasse er begge klasselærere i klasserne, hvilket betyder, at de fleste lærere er i to 

klasser. Lærerne lægger flest mulige fag. Klassens pædagog følger klassen i skoletid og i GFO. 

Lærerne tager morgenåbningen, så klasserne ikke skal blandes om morgenen. 

Forældrene har taget godt imod åbningen, og der var god opbakning og hjælp i skolegården fra 

morgenstunden. 

Der er ikke trukket lærere ind fra fjernundervisningen, så timerne fra 5.-9. klasse fortsætter. 

Vi afventer retningslinjen efter den 28. februar i forhold til eventuel tilbagevenden af de ældste 

elever. 

Skolen har selv skulle stå for at finde mandskab til testning af personalet. Dette mandskab er 

endnu ikke oplært. 

 

6. Gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelsen 

Et udsnit af undersøgelsen blev gennemgået. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen fører til et fokus på differentiering startende med motivation 

næste skoleår. 

Desuden skal der fokus på tilfredsheden med GFO’en. 

Der har været positiv udvikling i forhold til tilfredshed med ledelsens kommunikation, og dette er et 

fortsat fokus. 

Elevrådet involveres i arbejdet med at udfolde udsagn om ro og orden. 

 

Ledelsen og lærerne mærker en forældreopbakning i form af positive og nysgerrige henvendelser. 

 

7. Udskolingsfolder 

Vi har fået lavet et første udkast til en udskolingsfolder, der skal foldes på en spændende måde. Der 

bliver desuden lavet en udgave, der passer bedre til det digitale format, der kan komme på 

hjemmesiden. 

Der laves et online orienteringsmøde, hvor der bl.a. inddrages elevinterviews. Desuden bliver nye film 

om både teater og udskoling en del af mødet. Orienteringsmødet er den 10. marts for 5. og 6. 

klasserne. 

8. Evt. 

 

 

Dialogmøde kl. 19.00 

 

Formanden gennemgik formandsberetningen, der også var udsendt før mødet. 

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller kommentarer fra de digitalt fremmødte forældre. 

 

Anne Sofie fortalte om dagens genåbning for de yngste elever, hvor der har været gensynsglæde og 

tryghed i forhold til de kendte voksne i klasserne. 

 



 
Formanden opfordrede forældrene til at gå i dialog med bestyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål eller 

opmærksomheder. 

 

 

 

 


