
 
Referat fra Skolebestyrelsesmødet 

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.30 til 19.00 

 

Til stede: 

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

Falck og Uffe Vind 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt 

Elevrepræsentanter: Mathilde og Rossi 9.Y 

Suppleanter: Katja Buhrkal, Søren Blem-Brynov 

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, Niels Christoffersen 

 

Referent: Janni Pihl Sørensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referatet godkendt 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

- Status på nødpasningen. Der er 25 børn om formiddagen til nødundervisning og 18 til nødpasning 

om eftermiddagen. Det fungerer fint. I næste uge kommer der flere. 

- Status på nødundervisning. Det var godt, at lærerne fik mandagen efter nytår til fælles 

forberedelse. Lærerne har lært af foråret, og det var en del nemmere at starte op denne gang. Der 

har været afholdt afdelingsmøder, hvor der er blevet videndelt. Børnene er gode til at være på. 

Børnene savner hinanden. 

 

3. Nyt fra eleverne 

Eleverne savner det sociale. Den virtuelle undervisning er ikke den samme udfordring, som det var i 

foråret. Det er positivt, at ikke alt er foran skærmen. Der er færre afleveringer denne gang, og der er tid 

til afleveringerne. Det er godt med et skema og en plan, så der ikke kommer uventede opgaver. 

 

4. Nyt fra formanden 

- Formændene skrev sammen før jul, fordi de ville have en udmelding fra forvaltningen om 

nedlukningen efter jul. Det lykkedes ikke at få en udmelding om nedlukning. 



 
- Rengøringen kører ikke godt, og formændene er opmærksomme på det.  

- Der er formandsmøde senere i januar, hvor der bl.a. skal tales om den økonomiske prioritering af 

skoleområdet. Søren har forberedt sig godt ved bl.a. at kigge i sammenligninger med andre 

kommuner og med andre områder i kommunen. 

 

5. Orientering V/AS: 

- Status COVID 19 – lukning af skolen og status på nødpasning og fjernundervisning 

Der kommer ganske få forældrehenvendelser, og henvendelserne viser, at forældrene har 

forskelligrettede behov og ønsker. Vi har et fokus på at skærme vores sårbare børn, der kan have 

det svært bag en skærm. Der er sendt forældrebrev ud i dag. Lærerne er tilgængelige i hele 

skoletiden.  

De kreative fag bliver repræsenteret i skemaet fra næste uge. 

Der er forslag om, at de små evt. kan kontakte lærerne ved at ringe op på Teams. 

Der er fokus på, at eleverne skal være undervisningsparate, når de er på skærmen, og kameraet 

skal være tændt. 

- Ansættelse af nye medarbejdere 

En medarbejder har fået job på balletskolen, og en anden har fået forstanderjob på en efterskole. 

Vi er derfor i gang med at ansætte. 

- GFO-camp i sommerferien 

Vi er sammen med Dyssegårdsskolen og laver noget på tværs i to uger af sommerferien. Skolen er 

glade for samarbejdet. 

- Formandens beretning 

Formandens beretning sendes ud, og det næste bestyrelsesmøde forkortes og efterfølges af et 

møde, hvor skolens forældre kan logge på og få fremlagt beretningen og stille spørgsmål til 

bestyrelsen. 

 

6. Godkendelse af timefordelingsplan skoleåret 21/22 

Timefordelingsplanen blev gennemgået og godkendt.  

Der er prioriteret en ekstra lektion i engelsk i 4. klasse, en ekstra lektion i kristendom i 9. klasse og en 

ekstra lektion i geografi i 8. klasse. 

 

7. Indsatser for resten af skoleåret 20/21 samt det nye skoleår 21/22 

Ledelsen har sendt bestyrelsen en kort video, som er lavet til medarbejderne for at præsentere skolens 

indsatser. 

Skolens plan for de kommende tre år kommer til at handle om motivation, taksonomi og feedback. 

Overskriften er differentiering, og vi arbejder videre på vores fundament, herunder skolens værdisæt, 

internationalisering, projektarbejde, fællesskabsmodellen og fjerdelærerordningen. 

 

8. Nyt fra udvalg udskolingen/internationalisering 

Udskolingsfolderen er færdig, og den er sendt til grafiker. Folderen lægges på hjemmesiden og sendes 

til alle 6. klasser. 

Der holdes et onlinemøde i februar, hvor både 6. og 7. årgangs forældre inviteres. 

 



 
9. Økonomi status 

- Vi har endnu ikke fået den økonomiske rapport, men punktet tages op på næste møde. 

- Der er en positiv genbevilling på ca. kr. 500.000 på grund af en sen tildeling midler og besparelser 

på vikarbudgettet i november og december. Skolen har et ønske om at forbedre udeområderne ved 

GFO’en samt ved idræt og i parterre. Ledelsen laver et skriftligt oplæg til de ønskede forbedringer 

og sender det i Aula. 

- Det generelle budget diskuteres på et kommende møde. Teater diskuteres til foråret, når der skal 

laves en ny aftale med teaterfolkene. 

- Der er et fokus på, at eventuelle aflyste lejrskoler erstattes af anden form for trivsel afhængigt af 

restriktioner. 

 

10. Valg af stedfortræder efter godkendelse af ny forretningsorden V/ Søren 

Det aftales, at der er to stedfortrædere, og formanden tager efterfølgende kontakt til Lars Harder, der 

ikke er til stede på dette møde. 

Lotte og Anne Katrine er valgt som stedfortrædere. 

 

11. Evt: 

 


