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Dato: 17. juni 2020 
Udarbejdet af:JS 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00 til 19.30  

 
Til stede: 
 
Forældrevalgte: Formand Niels Christoffersen, Næstformand Lars Pano Thørs, Henriette Bernhoff Lungholt, Lotte 
Falck, Anna Ilsøe og Martin Bjørn Heiselberg. 
Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Taagholt 
Elevrepræsentanter: Ruben Lou 9.z Malika 9.Z  
 
Suppleanter:, Søren Skjerbek 
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Pihl Sørensen og afdelingsleder Jesper Rud 
Christoffersen   
 
Afbud: Lars Harder, Nina Harboe, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup og Lisbet Michelsen 
 
Referent: Janni Pihl Sørensen  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra medarbejderne 

Vi er i gang med at afslutte et anderledes skoleår på grund af Covid-19. 

Vi er i gang med ny afdelingsstruktur. 

Vi har et par opsigelser, men vi har allerede ansat vores trainees og to yderligere ansættelser. 

Vi er i gang med ansættelser til GFO, hvor der har været et par opsigelser. 

Dagligdagen i GFO er også anderledes, og børnene finder på mange lege udendørs. 

3. Nyt fra eleverne 

De ældste elever er på skolen hver anden dag, og de andre dage er fjernundervisning. 

9. klasserne har haft nogle prøveeksamener.  

4. Nyt fra formanden  

Der var skolebestyrelsesformandsmøde, hvor der bl.a. blev talt om udligningsreformen og nødundervisning. 

Formændene blev enige om at skrive til politikerne om konsekvenserne af, at kommunens skolevæsen er et af 

landets billigste. Det blev også drøftet, at genbevillingen ikke kommer fuldt ud tilbage til skolerne. 

5. Orientering V/AS:  

 Fagfordeling udmelding til forældre  

Der kommer ultimo denne uge en udmelding til alle forældre om klasseteams i det kommende skoleår. 

Alle teams er lavet med udgangspunkt i at lave gode lærerhold for eleverne. Lærere, tillidsvalgte og ledelsen 

er enige om  

Der lavet 4. lærerordning i dansk og matematik på alle årgange. Ordningen giver en ekstra lærer til årgangen, 

der bl.a. kan bruges til holddeling. Desuden vil ordningen give intern vejledning og kompetenceudvikling. 

Der er givet timer til fælles forberedelse til alle lærere. Timerne skemalægges og møderne faciliteres af 

ledelsen. 



   
 Status på indsatser i klasserne i kommende skoleår – herunder status vedr. internationalisering og de 

kommunale indsatsområder: 

Der er lavet en rød tråd for internationalisering gennemskoleforløbet. Vi vil desuden arbejde på at få 

samarbejde med et gymnasium. 

Vi arbejder med Fremtidens Skole bl.a. gennem projektarbejdsformen på 7.-9. årgang, men også på 4. og 6. 

årgang med Junior Lego League og Lego League og på 5. årgang med Naturfagsmaraton. I indskolingen vil der 

desuden blive arbejdet med programmering som optakt til Junior Lego League. 

Der fokus på faglig ledelse i alle projekterne. 

I GFO vil der være fokus på idræt, leg og bevægelse. Der laves inden sommerferien Leg På Streg på asfalten i 

gårdene. 

Der laves et skriv til alle forældre med alle næste års indsatsområder. 

 
6. Kompetencecenter Dyslexia – orientering    

 
 

7. Evaluering af tiden med nødundervisning og genåbning af skolen  

Lærerne har kommenteret, at der har været værdifuld udeundervisning bl.a. med naturfag i mosen, hvor 

oplevelser og erfaringer har givet god læring. 

Der er færre konflikter og mere ro på grund af de forskudte pauser. 

Vi skal desuden være opmærksomme på at bruge fjernundervisning, så læreren i en klasse eller med barn syg 

kan sætte klassen eller flere klasser i gang. 

Videoer lavet af lærere i kommunen kan deles og bruges af hinanden. 

Vi skal kigge nærmere på flipped classroom, hvor eleverne forbereder sig hjemmefra og arbejder med emnet i 

klassen, hvor lærerne kan hjælpe. 

Eleverne har været sat sammen i grupper, og det har givet trivsel og sammenhold at skulle lege sammen. 

Læse-/lektietid om morgenen har givet ro og en god start på dagen. 

Vi skal være realistiske omkring, at ikke alt kan overføres til en almindelig skoledag bl.a. på grund af de delte 

klasser. 

Det har givet ro, at forældrene ikke følger med ind til klassen. 

Starten var svær, fordi både lærere og elever skulle lære at navigere i de nye rammer. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til at kigge på fleksibel fremmøde samt ingen forældre i klasserne fra 1. 

klasse. 

   

8. APV – gennemgang af årets APV (bilag eftersendes)   

Bilag er udsendt. 

Det er positivt, at der er stor tillid til nærmeste leder. 

Der er lavet fokuspunkter til hver afdeling, fx balancen mellem krav og tid, robuste arbejdsfællesskaber og 

indeklima. 

 
9. Vejlederteam på MU skoleåret 20/21 

Der arbejdes næste år med professionelle læringsfællesskaber gennem faglige og didaktiske vejledere. Nogle 

vejledningsforløb bliver obligatoriske på årgange, og andre vejledningsforløb bliver på baggrund af læreres 

konkrete udfordringer. 

 

10. Evt:  

  



   
 

 

 

 

 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde – konstituerende 

Tirsdag d. 16 juni 2020 kl. 20.00 til 20.30  

 

Nye medlemmer  
Forældrevalgte:  Lotte Falck, Anna Ilsøe, Lars Harder, Martin Bjørn Heiselberg, Søren Skjerbek, Uffe Vind og 
Anne Katrine Melnyk 
Personalerepræsentanter: Maria Isabell Taagholt og Michael L Mikkelsen    
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Pihl Sørensen og afdelingsleder Jesper Rud 
Christoffersen 
 
Referat:  
 
1: Konstituering af ny bestyrelse  
Søren Skjerbek er valgt som formand for 2 år. 
Det besluttes på næstkommende møde, hvorvidt der skal vælges en næstformand. 
Det tages op på det første møde efter sommerferien, hvorvidt der skal nedsættes udvalg. Søren og Anna laver et 
udkast til udvalg til det næstkommende møde. Udvalgene skal bakke op om skolens indsatser. 


