
Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde den 14/4 – 2020 kl. 17.00 – 19.00. Online møde via Teams. 
Deltagere: Lars, Berit, Line, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Hanne, Helene, Dorthe, Neo, Signe, Malte, Carsten, Mette     

Suppleanter: 

Afbud: Annette        Gæster: Sabine        Ej mødt:  

Mødeleder: Morten    Referent:  Carsten    Bespisning: Ingen  

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 
17.20 
 

Rigets tilstand Orientering fra skoleleder, primært kort status skolens økonomi.  
Grundet nedlukningen har der været et lavere forbrug på vikar, materialer m.m. 
Ledelsen har i påsken arbejdet med en plan for genåbningen. 
 

 

LW  

3 17:20 
18:30 
(max) 

Genåbning af skolen 0.-5. årgang, efter 
Coronalukning 
 
 

Præsentation af plan, herunder kommunikation, og drøftelse af genåbningen. 
LW gennemgår de foreløbige rammer for genåbning, der er underlagt en endelig 
beslutning fra magistraten, der forventes tirsdag eftermiddag 15/4. 

- Organisering af dagen for alle årgange, inkl de kommende majbørn pr 1.maj 
A-bygning Majbørn, 0. og 1.årgang 
B-bygning 4.årgang 
C-bygning 2. og 3.årgang 
5.årgang i lokaler i C og D bygning 
Udendørsarealer, hvor børnene skal opdeles i zoner 
Aflevere/hente skal ske uden for skolen 

- hygiejne og sikkerhed for alle, ekstra rengøring i perioden 
- Kommunikation om undervisning, aktiviteter og trivsel 

Fællesplanlægning på årgangen 
Der tages udgangspunkt i bekendtgørelsen om nødundervisning af 19.marts.  Der vil være 
fag, det ikke vil være forsvarligt at undervise i henhold til retningslinjer for sikkerhed. Der 
undervises i basisfag, dansk, matematik, kreative fag, og der tages udgangspunkt i de 
kompetencer, der ligger i teamet. 
Der skal fraværsregistreres i perioden, men der føres ikke statistik for ulovligt fravær til 
kommunen. 
Der laves ikke særlig undervisning til de elever, der bliver holdt hjemme 

- Hvad kan forældre gøre 
Instruere sit barn i håndvask inden skolen åbner 
Være opmærksomme på legeaftaler med børn fra andre grupper 
 
Fredag eftermiddag udsendes brev til alle forældre 0.-5.årgang, hvor planen og rammerne 
for den kommende periode beskrives. 

LW / 
ledelsen 

 



 

 
Madordning skal køre i perioden, hvilket er en udfordring for skolen, idet maden skal 
bringes til de enkelte børn, der har bestilt. 
 
Særlig kommunikation til de nye majbørnsforældre? Dette medtænkes fra forvaltningen. 
 
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med skolens plan for genåbning. 
 
Der nævnes også den fortsatte hjemmeundervisningen for 6.-9.årgang. Her er Sabine i 
løbende kontakt med alle årgange. Der arbejdes bl.a. med at videreudvikle 
videoundervisningen på alle årgangene. 
  

4 18:30 
18:45 

Markedsdag Om aflysningen – kommunikation og evt praktiske forhold (herunder orientering af 

interessenter). 

Arrangementet er aflyst, og der planlægges med en markedsdag på ubestemt tid næste 

skoleår. 

Forslag om at afholde en skolefest næste skoleår, dette kobles sammen med skolebal.  

 

Jacob  

5 18:45 
18:50 

Evt + referatgodkendelse    

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


