
 

 

Referat Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.00 til 20.00 

 

Til stede: 

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

Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabell Taagholt 

Elevrepræsentanter: Bliver valgt snarest 

Suppleanter: Søren Blem-Brynov og Katja Buhrkal 

Ledelse: viceskoleleder Janni Phil Sørensen og afdelingsleder Jesper Rud Christoffersen 

Afbud: 

Anne Sofie Stevnhoved, Anna Katrine Melnyk, Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Lars 

Pano Thørs, Niels Christoffersen 

 

Referent: Jesper Rud Christoffersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra medarbejderne 

GFO er stadig meget ude med eleverne. Vejret er lidt dårligere nu, hvilket gør, at en del børn går tidligere 

hjem. 

Skole er startet op på næsten normal vis, der er dog stadig visse begrænsninger i idræt, musik og 

afstandstagen generelt.  

Der er mere ro på end sidste år i opstarten. Det kan bl.a. mærkes, at ledelsen er fuldtallig i år. 

Udeområdeordningen kører rimeligt fornuftigt. 

3. Nyt fra eleverne 

Bliver valgt om to uger 

4. Nyt fra formanden 

Der er et fokus på ressourcer til 0. årgang. Formand havde taget det op med skoleforvaltningen, og der 

orienteres om, at der kom en ekstra ressource til ekstra bemanding. Der ytres bekymring omkring, hvordan 

ressourcer og prioriteringer ser ud de kommende år. Følger pengene med? Der skal være opmærksomhed 



på problemstillingen. En mulighed kan være at arbejde for at fordelingen af midler ændres, så der kigges 

mere på fx pædagogiske flytninger og den generelle ressourceallokering. 

5. Orientering V/JS: 

Status vedr. påbud fra arbejdstilsynet: Der har været uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Begge påbud er 

fjernet. De kommer dog tilbage og tjekker temperaturudvikling på skolen. 

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

kommunale indsatsområder: Der informeres om: Guidet Reading, Synlig Læring, PLF Professionelle 

Læringsfællesskaber (konsulent Britta Vejen), problembaseret læring i projekter, Internationalisering 

(lokalt, nationalt, globalt), Fællesskaber (fokus på trivselsundersøgelsen for de enkelte årgange). Andet 

fokus på fællesskaber er mellemformer, som er et fokus på skoletilbud mellem almen og specialområdet. I 

den forbindelse arbejde vi med autismegruppen. I den forbindelse kan vi ansætte specialpædagog i en 

projektansættelse. 

Opstart og COVID 19: 

Vi følger den fulde fagrække dog med opmærksomhed på COVID-19. Forældrene har været gode til ikke at 

gå med ind på skolen om morgenen. Der skal dog i GFO’en laves en ny plan for afhentning, for der går det 

ikke helt så let. 

Vi har en del sygdom blandt elever, men ikke nogen med COVID-19. 

Såfremt der kommer smitte på skolen er Styrelsen for patientsikkerhed med inde over vurderingen af 

følgerne. 

Status vedr. vores nye 0. klasser 

Allerede behandlet lidt i tidligere punkt, men det går generelt ok, og vi mærker, at det har en betydning 

med en ekstra børnehaveklasseleder som ekstra ressource. Eleverne er ret modige og initiativrige. 

Der blev givet ros for, at have lyttet til tidligere feedback og ændret praksis for indkøring. 

6. Budget – orientering V/ Thomas 

Orientering gældende til og med juli: Vi har et forventet mindreforbrug på 52.000 kr. To ting. Vi havde 

nogle lærere, der stoppe 30.6. hvilket betyder ekstra omkostninger mv. Det samme gælder nye 

ansættelsers nye feriepengeordninger. 

Vi har en Corona-konto, hvor vi kan risikere at bære nogle udgifter selv grundet besparelser på 

vikaromkostninger. Corona perioden har dog ikke haft en effekt på skolens normale regnskab. Der er dog 

en merudgift på frugt på GFO-delen. 

Der blev spurgt til lønudgift omkring GFO, og tallet hænger sammen med elevtal og kalenderår contra 

skoleår 

7. GFO-lukkedage – beslutning 

Fem lukkedage: Fast ordning: GFO har typisk åbent på skolefridage, dog ikke mellem jul og nytår (24.12 – 

1.1.) og efter Kristi Himmelfart. Det er besluttet! 

8. Gennemgang af forretningsorden – tilpasning og justering V/ Søren (se bilag) 



Det foreslås, at ”næstformands”-formuleringer slettes fra forretningsordenen, da bestyrelsen inden 

sommerferien konstituerede sig uden næstformand. 

Der drøftedes for og imod i forhold til fx repræsentationer uden for skolen. Det aftales, at ”Stedfortræder” 

indskrives i forretningsordenen og vedkommende findes ved næste bestyrelsesmøde. 

Årsberetningen har ikke været skrevet i flere år. Det aftales, at der ligger en skriftlig beretning til november, 

med mulighed for spørgetid efter bestyrelsesmøde 2. december. 

Punkt 3c i forretningsordenen drøftedes i forhold til at udsende dagsordener, der giver større mulighed for 

at forberede sig. 

Dagsorden skal i øvrigt offentliggøres inden afholdes af mødet. 

Kan budgettet sendes på forhånd? Det giver mulighed for at forberede spørgsmål. 

Der spørges til, hvordan suppleanter bruges. Punktet tages med på kommende bestyrelsesmøde.  

9. Nedsættelse af udvalg – kommende indsatser og indhold 

Bestyrelsen ønsker tre udvalg: 

Indskoling og GFO: 

Anne Katrine, Katja, Søren 

Mellemtrinnet og Klubben: 

Uffe, Martin, Lotte 

Udskoling og Internationalisering: 

Anna, Søren S 

Flere navne kan komme med på næste gang, hvor punktet også vendes. 

Man kan fx være to-tre bestyrelsesrepræsentanter i hvert udvalg 

10. Evt: 

Munkemarked 

Lejrskoler 


