
Skolebestyrelsesmøde den 16/6 – 2020 kl. 17.00 – 19.00 Lokomotivværkstedet. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Johannes, Line, Hanne, Jacob G, Helene, Dorthe, Neo, Signe, Malte, Mette, Carsten     

Suppleanter: 

Afbud:                  Gæster: Annette Jordan, Sabine, Nye kandidater (Brit, Maria, Christina)   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 
 

Gennemgang af dagsorden Velkommen Morten  

2 17:05 
17:20 
 

Rigets tilstand 
 
 
 

Orientering fra skoleleder. Nyt på skolen – nye tiltag/planer, udfordringer, hvad går 
godt. Hvad fylder lige nu? 
Mandag og tirsdag har der været ansættelsessamtaler for 3-4 fastansættelser og 2 
barselsstillinger. Fortrinsvis til mellemtrinnet med en enkelt stilling i indskolingen. Det 
er forløbet godt. Der regnes med at lukke fagfordelingen sidst i uge 25. 
 
Godt og skidt lige nu – i nødundervisningen  
Fritidstilbuddene er nu fuldt åbnet, dels i Forum med klub, og forskellige steder på 
skolen for SFOs vedkommende.  
Klubben bliver klar til det nye skoleår med åbning i uge 32. Nedpakning af materialer 
mm fra Tempeltræet er nu overstået. Dels pakket i containere til opmagasinering og 
dels til opbevaring i kælderen i B bygningen. 
 
Der er stadig et moderat vikarforbrug for hele skolen situationen taget i betragtning. 
 
Praksisfagene i udskolingen 
Afviklingen af faget har været udfordret i hele perioden, og denne uge har udskolingen 
arbejdet med fagene inden for praksisfag.  
 
Fælles arrangement for hele personalet fredag d 19.juni. Her kan alle få et indblik i 
hvordan de forskellige afdelinger har arbejdet under genåbningsperioden.  
Der er mange erfaringer fra lukke- og genåbningsperioden, der kan tages med 
fremadrettet.  
 
Hvad ved vi om skolestart i august? 
Der er endnu usikkerhed i forhold til hvordan og under hvilke retningslinjer skolerne 
skal åbne efter sommerferie.  
 
Spørgsmål: kvad skal der til, hvis der fortsættes med nødretningslinjer? Der skal kigges 
på hvordan vi får sikret flere ressourcer til et kvalificeret fritidstilbud. Det vil også være 
godt at få kigget på det faglige tilbud, der gives nu på de enkelte årgange. 
 

LW  



Spørgsmål til overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet. Er der gjort nye tiltag til at 
sikre en bedre overgang. Fra sidste år er 4./5.årgang flyttet til B bygningen, hvilket har 
været med til at give en bedre start på mellemtrinnet. Der er planlagt overlevering 
mellem årgangene i uge 27. 
 

3 17:20 
17:40 

Økonomi  
 
 

Status 
Det nye budgetark gennemgås. Der er bl.a. et ønske om at kunne aflæse vikarforbruget 
direkte. 
Grundet mindreforbrug i hele perioden med corona, er der overskud på budgettet. Der 
er et restbeløb på 700.000 til vikarbudget for resten af skoleåret (reelt til og med nov 
2020).  
Der vil komme en augustregulering på ca. -570.000. 
Grundet en for positiv løn- og prisfremskrivning bliver skolen også reguleret med ca. -
270.000. 
Der vil blive en delvis refusion af skolerens COVID-19 udgifter (ekstraressourcer, 
rengøring, værnemidler mm), men den eksakte dækning kendes ikke endnu. 
 
Forslag ifm. åbning af anlægsloft 
SB udformer skrivelse til undervisningsudvalget med forslag til projekter i forbindelse 
med åbning af anlægsloftet. 
 
 

Annette Bilag 

4 17:40 
17:45 

Nyt fra elevrådet Proces for kommende år 

Nyt elevråd for det kommende skoleår skal vælges. 

Næste år skal der arbejdes videre med bla. FNs verdensmål og grønt flag. 

SB takker Neo for indsatsen med arbejdet i elevrådet. 

Malte / LW  

5 17:45 
18:05 

16D ansøgning Evaluering og perspektiver for næste år. 

Ansøgning om at konvertere en UUV time for lærerne til tolærertime (4.-9.årg) er 

fremsendt. 

16D timen bliver bl.a brugt til mentorsamtaler, større samarbejde mellem klassens 

primærlærere omkring klassen, klassemøder.  

Det opleves som en kvalitet at kunne gennemføre overnævnte aktiviteter to lærere i et 

samarbejde. 

 

LW: for det kommende skoleår er der skabt mulighed for at 4.-9.årgang kan have to 

lektioner med tolærer, samt to lektioner til faglig understøttelse (SUD, SUM) pr klasse. 

LW  

6 18:05 
18:30 
 

Lejrskole 9. årgang 

 
Gennemgang af drejebog. 

 

Principper vedrørende lejrskoler 8. og 9.årgang gennemgås. 

Formålet og rammerne for lejrskole aftales i starten af 7.årgang, hvor elevernes 

perspektiver inddrages. Muligheder for opsparing gennem hele udskolingen er beskrevet. 

LW Bilag 



 

Drøftelse i SB:  

Der ønskes at indskrive et formål om at rejse grønnere på lejrskole og at der er fokus på 

at afsætte et mindre klimaaftryk.  

 

7 18.30 
18.40 
 

Info fra kontaktforældremøde og status valgproces 

(suppleantprioritering) 
Tre nyvalgte SB medlemmer præsentere sig på mødet.  

-Brit Hovgaard Jensen, elev 0. klassetrin 

-Maria Dressler, elev 1. og 5. klassetrin 

-Christina Desireé Kühn, elev 1. klassetrin 

Hanne Korvig, elev 6.klassetrin, fortsætter i den kommende periode som suppleant, 

sammen med Anne Hodal, elev i 3. og 8 klassetrin. 

Der er udsendt referat af mødet til alle kontaktforældre. 

LW, Skole-

Hjemgruppe 

 

8 18.40 
18.55 

Medarbejdertrivsel – Hvordan går det i faggrupperne? SFO: 

Overordnet er der en glad og positiv stemning. Den sidste periode har været spændende, 

hvor et tættere samarbejde med lærerne har været godt. Mange har oplevet et tættere 

kendskab til eleverne og arbejdet med små hold.  

Der er også oplevet en opsplitning af personalegruppen, da mange er blevet placeret på 

nye årgange. Pædagogerne omkring majbørnene oplever en ringere normering i arbejdet 

i år. 

Skole:  

Det opleves nu at ledelsen er mere tilgængelig og møder (MED, Trio) er blevet afholdt 

tilstrækkeligt. Konsekvensen af en fuldtallig ledelse opleves tydeligt. Fagfordelingen er 

forløbet med inddragelse af lærerne, så den foreløbige opgaveplan har været med få 

overraskelser. 

To medarbejdere, der søgte væk sidste år, har søgt tilbage.  

Der ses frem til at omstændighederne omkring coronasituationen aftager i det nye 

skoleår.  

Klubben 

Grundet flytning/nedlukning, kombineret med omstændighederne under corona-

situationen, står klubben i en presset situation. 

 

SB ser en positiv fremgang i trivsel på skole/SFO i forhold til samme periode sidste 

skoleår.  

 

DO, SB og 

Mikkel 

 



 

9 18.55 
19.00 

Næste møder vedr. nyt skoleår Dato første møde i aug + møde forældrereps emneønsker for 20/21 

Næste møde forældrerep. 17.august kl 18-21 

Næste SB møde: 27.august kl 17-20 

 

Morten  

10 19.00 
19.05 

Evt. + underskrivning referat  

 

Alle  

11 19.05- Sommermiddag i Skolebestyrelsen På Lokomotivværkstedet   

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


