
Skolebestyrelsesmøde den 28/9 – 2020 kl. 17.00 – 20.00 Kontoret (B bygning). 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Line, Johannes, Brit, Maria, Christina, Helene, Carsten, Mette, Dorthe, Mikkel, Malte, Mie     

Suppleanter: 

Afbud: Morten                 Gæster:  Ressourceteamet (via teams) 

Mødeleder:                     Referent:  Carsten    Bespisning: skolen 

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 
17:15 
 

Besigtigelse af de nye skure i CD gården LW præsenterer de nye skurfaciliteter i CD gården  LW  

3 17:15 
17:30 

Rigets tilstand 
 

Orientering fra skoleleder. Tiltag/planer, udfordringer, hvad går godt. Hvad fylder lige 
nu? (Herunder personaletrivsel) 
Ansættelse af ny administrativ leder, der er afholdt samtaler og en ny person til 
stillingen er fundet. 
Skolerne afventer en tilbagemelding fra forvaltningen omkring dækningen af 
merudgifter i forbindelse med Corona. 
Der er stadig stor fokus på retningslinjer i forbindelse med corona. Der er kommet 
spritdispensere op i alle rum og ved alle indgange.  
Der skal oprettes et nyt basishold i indskolingen 
 

LW  

4 17:30 
18:30 

Præsentation af ressourceteamets arbejde 
 
 

Cafe runde med et udvalg af vejledere på skolen, læsevejleder, DSA vejleder, 
matematikvejler og inklusionsvejleder. 
Vejledere fremlægger digitalt i ”teams”  

Ressource-

teamet  

 

5 18:30 
18:45 

Orientering fra kommunikationsgruppen Skitse til arbejdsplan 

LW fremlægger hovedpunkter for en kommunikationsstrategi. 

Lokal/individuel kommunikation 

Kommunikation om læring, trivsel og fællesskab 

Organisatorisk kommunikation 

Global kommunikation, eksempelvis skolens hjemmeside 

Sub team  

6 18:45 
19:00 

Nyt fra elevrådet Ønsker til punkter til behandling i elevrådet på seneste møde. 

 

Mere plads til cykler 

Sukkerpolitik 

Udefaciliteter 

Indeklima 

Materialer til udezoner 

Toiletter 

Grønt flag  

Malte / Mie  



 

 

Mere bevægelse på lange skoledage 

Elevrådet har været rundt i alle klasser og informere om tiltag med køb af materialer til 

udezoner. Der indkøbes en ”kasse” med materialer til alle klasser. 

7 19:00 
19:25 

Forældremøder Mulige scenarier for afholdelse af møderne 

De årgange, der ikke har afholdt forældremøder, skal have mulighed for dette.  

Skolen ligger op til en model, hvor forældre inviteres til et fysisk møde på skolen, og hvor 

der er stor fokus på hygiejne og afstand. 

Forældremøder sættes til 1 times varighed kombineret med mulighed for et yderligere 

møde mellem kontaktforældre og lærere/pædagoger af en times varighed. 

Opfordring til at informationspunkter lægges digitalt/skriftligt forud for forældremødet. 

Forældremøderne sættes i gang i perioden efter efterårsferien. 

 

LW  

8 19:25 
19:35 
 

Markedsdag Ny tovholder og dato for Markedsdagen 

Beslutning om dato: torsdag d 10.juni 

Medlemmer af Markedsdagsgruppen er Mette og Hanne (suppl i SB).  

Gruppen sparrer med Line  

Alle  
 

9 19:35 
19:55 
 

Hvad gør vi når børn mistrives 

 

Muligheder for rapportering i helikopterperspektiv. Fastlægge rutine for det. Hvordan 

håndteres både det enkelte barn og fælleskabet ifm. mistrivsel? Hvad kan være 

arbejdsrammen for dette emne med mål om princip for skolen? 

 

Hvad gør vi når børn mistrives 

Emnet skubbes til næste møde på grund af tidspres.  

LW  

10 19.55 
20.00 

Evt. + underskrivning referat Inkl. datoer for møder i Sub teams 

Hvad gør vi når børn mistrives 

 

Alle  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:   Punkt 9; ”Hvad gør vi når børn mistrives” flyttes til næste møde i SB 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


