
Skolebestyrelsesmøde den 14/5 – 2020 kl. 17.00 – 20.00 i Forum. 
Deltagere: Lars, Berit, Line, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Hanne, Helene, Dorthe, Neo, Signe, Malte, Carsten, Mette     

Suppleanter: 

Afbud:                  Gæster: Annette, Sabine         Ej mødt:  

Mødeleder: Morten    Referent:  Carsten    Bespisning: skolen/Annette 

Dagsordenspunkter: 

Nr.: Tid Punkter Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17:00 
17:05 
 

Velkommen og gennemgang af dagsorden 
 

Orientering & spørgsmål 
 

Morten  

2 17:05 
17:25 
 

Rigets tilstand 
 
 
 

Genåbningen 
Der er skabt en god ramme for en skole/fritidsdag i genåbningsperioden, herunder de nye 
lokaliteter og den anderledes skoledag 
Forum: 
Erfaringer fra dagene i Forum beskrives.  
Der har været stor mediebevågenhed på skolens aktiviteter der 
 
1.maj børn 
1.maj indkøring er gået godt. Børnene er kommet godt i gang, og tilbuddet er blevet 
modtaget positivt af forældre.  
 
Nye medarbejdere fra svømmehallen, der er midlertidigt udlånt til skolen, som indgår på alle 
de nye matrikler.  
 
6.-9.årgang  
Perspektiver for den kommende genåbningsperiode for 6.-9.årgang tegnes. 
6.årgang starter med tre dage i Forum (uge 21) og herefter skal årgangen indsluses på 
skolen.  
7.-9.årgang skal starte i Lokomotivværkstedet fra mandag d 18.maj. 8.årgang skal deltage i 
et projekt på Edison teatret frem til sommerferien. Dette kombineres med undervisning og 
aktiviteter på Lokomotivværkstedet. 
 
Plan for genåbning af 6.-9.årgang sendes ud til forældre fredag d 15.maj.  Der vil være fokus 
på dansk, matematik, science og engelsk.  
Forslag om at suspendere udeordning for udskolingen når de er på Lokomotivværkstedet 
vedtages af bestyrelsen.  
 
0.-5.årgang 
0.-5.årgang. Her skal der ses på muligheder for at sammenlægge hold til hele klasser, så der 
bliver plads til 6.årgang, og igen giver mulighed for at etablere et egentligt fritidstilbud, 
hvilket der er et kommunalt krav om, i første omgang et tilbud af et mindre tidsrum.  
 

LW  



Fagfordelingsproces  
Fagfordelingsprocessen for næste skoleår er godt i gang. Drøftelse af processen. 
Ledelsen lægger vægt på at processen er kørt meget åbent, og er forbedret ift foregående 
års proces. Medarbejderrepræsentant lægger vægt på at der har været delte meninger om 
fagfordelingsprocessen for næste skoleår. Ledelsen ser på justeringsmuligheder ifm. næste 
skoleår. 
 
Det næste skoleår vil skolen fortsætte med en opdeling i tre afdelinger, og ledelsen vil være 
undersøgende på perspektiverne for to eller tre afdelinger. 
Der bliver ikke sammenlagt klasser næste skoleår. Der vil være en lille nedjustering på 
basisområdet. 
  

3 17:25 
18:20 

Status på genåbning og nødundervisning samt 
perspektiver 
 
 

Genåbning 0.-5. årgang 
Medarbejderne:  
Der har været tydelige rammer, og børnene har indrettet sig efter det hurtigt. Børnene trives 
godt i de mindre rammer.  
Generelt har det været en positiv opstart, men med mindre rammer, der har været skiftende 
Berit: oplevelse af at børnene trives godt i rammerne med mindre grupper.  
 
Fjernundervisning 6-9.årg. (kvalitet heraf) 
Der har været gode erfaringer med online undervisning, men elever og lærere glæder sig til at 
komme tilbage til et fysisk skoletilbud.  
Hanne: det har været spændende at kigge med over skuldrene på sit barn, der har arbejdet 
med hjemme 
Johannes: både lukkeperioden og genåbningsperioden har været oplevet positivt 
Plan for evt. genåbning for 6-9. klasser 
Se punktet ovenfor 
 
 

Sabine/LW  

4 18:20 
18:55 

Økonomi Status 

Der er et forventet merforbrug på 138 mio. kr i kommunen, hvilket også vil få en økonomisk 

konsekvens for skoleområdet. 

Skolens budget bliver gennemset med henblik på at finde steder der kan reduceres 

økonomisk.  

Kommentar fra bestyrelsen; det er ikke tilfredsstillende at godkende et budget, som herefter 

bliver åbnet igen. 

Udgifter under lukkeperioden og genåbningsperioden drøftes. 

 

Anlægsloftet er åbent – hvordan forholder vi os til det på skolen? 

Skolen har fået 2,6 mio til renovering af omklædningsfaciliteterne i idræt i D bygning. 

Forslag om at finde flere projekter der kan søges til under et åbent anlægsloft, bl.a. renovering 

AN/LW/Morten  



af CD gården i forbindelse med klimasikringsprojekt.  

5 18:55 
19:05 

Valgproces Processen er i gang – status 

 

Processen er igangsat 12.maj. Foreløbigt lagt på aula og skal også lægges på den nye 

skoleport. 

Det er ikke muligt at udskyde valgprocessen med baggrund i Corona situationen, og den 

afholdes derfor. 

LW  

6 19:05 
19:35 
 

Høringssvar kvalitetsrapport Drøftelse 

Kvalitetsrapporten, der bygger på tal fra 2019, gennemgås af ledelsen med udvalgte pointer. 

Ledelsen udarbejder et udkast til høringssvar. 

LW Rapport 
tidl. Ud-
sendt 

7 19:35 
19:45 
 

Nyt fra elevrådet 
 

Ønske om at kunne bruge mobiltelefon i 12pause, men ikke 10pausen. Dette udskydes til en 

normaliseret situation efter sommerferien. 

Det vil være muligt at indtænke et elevrådsmøde på Lokomotivværksstedet. 

 

Malte/Neo  

8 19:45 
19:50 
 

Skole/hjem samtaler og elevplaner Status 

Skolen lægger op til at skolehjem samtaler ikke afholdes i dette halvår. Her vurderes det, at 

der i genåbningsperioden er god mulighed for samtaler og lignende med den enkelte elev. 

Der vil være mulighed for en behovssamtale for de familier, der ønsker det. 

Der spørges til mulighed for at afholde elevsamtaler for 7.-9.årgang, hvilket skolen af tage med 

i overvejelserne.   

Ledelsen tilkendegiver at der gennemføres tilbagemelding til alle elever 0.-9. årgang, enten via 

en karakter (8.-9. årgang) eller en elevplan. 

LW  

9 19:50 
19:55 

Kontaktforældremøder Hvordan resten af året? 

Det er muligt at afholde et kontaktforældremøde på en forsvarlig måde i genåbningsperioden. 

Indhold på et møde drøftes.  

Det besluttes at afholde et møde, indhold skal afklares, det kan sammenlægges med 

valgmøde. 

Kommunikations/skole-hjem subteam udarbejder program og arrangerer mødet.  

Berit/Morten  

10 19:55 
20:00 

Evt. + underskrivning referat 
 

 

Hvordan kan skolen takke Forum for udlånes af faciliteterne, både Forum og 

Lokomotivværkstedet? 

 

Ansøgning om at omlægge en lektion til holdtime under §16d. Dette arbejdes der videre med. 

 

Klubben er færdigbygget 10 juli, og kan tages i brug uge 32. 

Alle  



 

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:    

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


