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

Forbe-
redelse 

1 17.00 
17.05 

Gennemgang af dagsorden Velkommen   

2 17.05 
17.35 

Rigets tilstand Orientering fra skoleleder 
 
Der har været afholdt udviklingsdage i udskolingen og på mellemtrinnet med fokus på de 
kommende år og de udviklingsspor der tegner sig. 
Status på genåbning. 
Testcenter er nu oppe og køre for både børn og personale to gange ugentligt. Der er en del 
logistik, der skal gå op.  
Foreløbigt er der ikke nogen børn og voksne testet positiv. 
Det har været positivt at få de største elever tilbage. Trivslen er generelt rimelig god, men 
der er børn, der skal være særlig opmærksomhed på.  
Modellen med halvt indmøde dagligt for 5.-9. årgang fortsættes.  
 
3.maj møder de nye majbørn ind, og 3.årgang flytter i B bygningen. 5.årgang er flyttet ud af 
B bygningen, og er lige nu i D bygningen. 
 
Det er stadig usikkert, hvorvidt der kan afholdes lejrskole, da det ikke er muligt at tage af 
sted med overnatninger. 
 
 

LW  

3 17.35 
17.50 

Aflysning af sammenlægning Opsamling på processen.  
 

MA  

4 17.50 
18.10 

Regnskab  Økonomi kvartalsopgørelse 
Forbrugsprocenten for 1.kvartal fremlægges. Skolen som helhed ligger med en 
forbrugsprocent lige under 25, som er forventeligt. 
Kvartalsopgørelsen fremlægges. 
Opgørelse af vikarforbrug 
Vikarforbruget for 1.kvartal fremlægges.  
 

AW Bilag 



Formand ønsker et møde med administrativ leder og LW for at kunne systematisere 
indhold og visning af kvartalsregnskaber. 

5 18.10 
18.35 

Mellemform Status på mellemform 
Hvordan forankres i bestyrelsen? 
 
LW fortæller om historikken omkring oplægget om mellemformer. 
Udmeldingen er nu, at alle skoler skal have en mellemform.  
Christianskolen er nedlagt og lægges ind under Skolen ved Nordens Plads. Børn fra 
behandlingstilbud hjemtages til Nordens Plads, og børn fra Nordens Plads visiteres ud i de 
almene skoler til mellemformstilbud på skolerne. 
Skolerne inddeles i klynger med et tæt samarbejde om mellemformer på skolerne imellem. 
Det første udkast til et samarbejde tager udgangspunkt i et nærhedsprincip, hvor 
Bülowsvej er i samarbejde/koordinationsgruppe med Ny Hollænderskolen, Skolen på 
Grundtvigsvej og Skolen ved Søerne. Politisk er der nu lagt op til en ny model, hvor skoler 
med allerede etablerede tilbud, bliver fordelt på de skoler, hvor der ikke er særlige tilbud i 
forvejen. Her er Lindevangsskolen sat i samme koordinationsgruppe med Bülowsvej. 
Skolebestyrelsen ser en udfordring i en sammenblanding af flere modeller, hvor 
nærhedsprincippet ikke er den eneste gældende. Denne sammenblanding ses som en 
udfordringer, der kompromitterer arbejdet med mellemformer i et nærhedsprincip. 
 
Det er ikke afklaret, hvilken aldersgruppe skolen skal inkludere i første 
 
LW deltager på skoleledermøde 22.april, hvor der arbejdes videre med oplæggene. 
 
Skolebestyrelsen nedsætter en følgegruppe bestående af Berit, Maria og LW (ledelsen) . 
Gruppen afventer udviklingen, i første omgang en tilbagemelding på beslutning og indhold 
på skoleledermøde. 
 
 

LW  

6 18.35 
18.40 

Pause  Alle  

7 18.40 
19.05 

Drøftelse af støttesystemer Udmøntning af ressourcer fra støttepuljer 
- Herunder trivsel efter Corona & PLC (pædagogisk læringscenter)  
-  

LW fremlægger en oversigt over det samlede støttesystem. 
Det består af tilbud, der understøtter både den faglige og sociale udvikling. 
 
Pædagogisk læringscenter PLC er den samlede indsats med faglig og social udvikling. 
Fagligt: faglige vejledere, SUD/SUM (supplerende undervisning i dansk/matematik), ekstra 
faglig støtte. 
Socialt: Inklusionsvejledere, SSP, Cool Kids, SOS/psyk. 

LW  



 
Der bliver tildelt midler fra den socioøkonomiske pulje til alle skoler i kommunen.  
Pulje til fagligt løft af folkeskolen giver midler til skolen. 
Midler til opsamling på baggrund af corona periode. 
Den samlede pulje skal gå til at styrke den nære indsats i klasserne. 
 
LW beskriver modeller for indsats for indskoling, mellemtrin og udskoling med udmøntning 
af de ekstra midler, der er beskrevet ovenfor. 
 
Skolebestyrelsen støtter op om de beskrevne indsatser.  
Konceptet evalueres efter et år. 
 

8 19.05 
19.15 

Nyt fra elevrådet Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden sidst. 
Formandspersonerne fortæller om deres erfaringer med at vende tilbage til skole på 
baggrund af en lang periode med hjemme/online undervisning. 
 

Mie 
Malte 

 

9 19.15 
19.30 

Tilbagemelding fra Sub teams 
 

Bæredygtighed 
Der har været afholdt et brainstormmøde i gruppen, og indhold af mødet fremlægges.  
Solveig beskriver forskning og viden om vigtigheden af at børn arbejder med natur og jord.  
 
Gennemgående for indsatserne er arbejdet med den grønne tråd, bæredygtighed og FN’s 
verdensmål.  
Der skal arbejdes med at søge midler fra friluftsrådet. 
Der er plan i teamet om at udarbejde et prospekt for projekt Grønt tag på Bülowshallen. 
 
Maria vil gerne deltage i Bæredygtighedsgruppen. 
 

Sub 
team 

 

10 19.30 
19.50 

Markedsdag 
 

Drøftelse af alternativer til markedsdagen eller aflysning 
 
Skolen ligger op til en fuldstændig afvikling eller slet ikke at afholde markedsdag. 
 
Skolebestyrelsen ser lige nu ikke en mulighed for at afholde markedsdag, og det besluttes 
at aflyse dette år. 
 

LW  

11 
 

19.50 
20.00 

Evt. Mødetider til retning, mellemform, princip, bæredygtighed 
Retningsgruppen: tirsdag 11.maj kl. 8.00-9.15  
Bæredygtighedsgruppen: der afholdes møde inden næste møde i SB, hvor gruppen har et 
punkt på dagsorden. 
Elevtrivselsgruppen: 20.maj kl 13.30-14.30 
 

  



Drøftelse af muligheden for at afholde kontaktforældremøde 27.april, hvilket godt kan lade 
sig gøre. Der arbejdes med en løsning for både fysisk og online deltagelse. 
 
LW orienterer om online workshop for Fremtidens skole 2030, der er en del af 
visionsprocessen i kommunen.    

P- Plads: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: 
 
Udvalg/arbejdsgrupper: 
 
Mødeleder: 
 
Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 

 


