
Skolebestyrelsesmøde den 22/10 – 2020 kl. 17.00 – 20.00 Kontoret (B bygning). 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Line, Brit, Maria, Christina, Helene, Carsten, Mette, Dorthe, Mikkel, Malte, Mie     

Suppleanter: 

Afbud:   Dorthe                           Gæster:  Sabine 

Mødeleder: Morten                    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 
17:20 

Rigets tilstand 
 

Orientering fra skoleleder.  
Kompensation af ekstra forbrug til rengøring og værnemidler 
Den fysiske repræsentation af masterplanen for renovering og forbedring af de fysiske 
rammer, der er sat op i personalerummet i B bygning, fremvises.  
 
 

LW  

3 17.20 
17.40 

Status økonomi Herunder vikarstatus iht. hvad er muligt i nyt system. 
Inkluderer usikkerhed i skolens økonomi ifm. Coronatiltag 
 
LW orienterer om det regnskab, der lige nu supplerer 3.regnskab – Regnskab 2.5 
Herunder forbedring og fornyelse af fysiske rammer, der er budgetteret med.  
 
Indkøb af solcelledrevet klimacykel til affaldsindsamling 
Renovering af BC gården er igangsat 
Aktivitetshus i A gården med vand og strøm til bl.a. naturfaglige aktiviteter 
Nyt område med faldunderlag i A gården 
Nyt musikanlæg i Multisalen i A huset 
Nyt linoleum på trappeopgange i C bygningen 
Renoverings af køkkenfaciliteterne i personalerummet i B bygningen 
Nye skærme til de klasser, hvor der skal udskiftes 
Nyt system til vikarhåndtering Subit 
 
Skolen forventer at gå i nul. 
 
Vikarsituationen august/september 
3 kategorier for fravær. 

1. Fravær, skolen ikke er herre over; sygdom, barns 1.sygedag, 6.ferieuge, m.m. 
9% af samlet undervisningstal for skolen, heraf de 5% som sygefravær. Af 
sygefraværet er mindst halvdelen fravær, der skyldes afventning på 
coronatest af personale.  

2. Skoleinitieret fravær, netværksmøder m.m. 
2% der er skoleinitieret 

LW  



3. Kommunalt initieret fravær, eksempelvis kurser 
½% kommunalt initieret 

 
Fremadrettet skal den kvartalsvise afrapportering fremlægges som bilag forud for SB 
mødet. 
 

4 17.40 
17.45 

Suppleringsvalg til SB Valgproces præsenteres (Brit og Morten er med i valgbestyrelsen). 
Johannes er trådt ud. De to suppleanter i SB har ikke ønsket at indtræde i bestyrelsen. 
Derfor suppleringsvalg 
Valgdag 12.november 
Der arbejder med en ekstra valgkampagne 
Valgproces godkendt 

LW  

5 17.45 
18.00 

Nyt fra elevrådet Fra sidste møde: 
Valg af grønt råd inden for elevrådet 
Hvordan kan skolen gøres mere bæredygtig? 
Sortere affald, færdigbruge skolematerialer som hæfter, minimere brug af papir 
Fokus på Agnes Food, der indpakker maden i plastik 
Opslag om Verdensmålene op og hænge i alle klasserne 
 
Fra Fælleselevrådet 
Coronarestriktioner på skolerne virker nogle gange forvirrende for eleverne. 
Elevrådet er positive over at håndhævelsen af det nye forbud af al tobak i skoletiden.  
 

Malte / Mie  

6 18.00 
18.20 

Corona – status.  
Påvirkning af skoledagen, herunder fag  

Overordnet:  
Ingen medarbejdere testet positive 
2 børn testet positive, ingen klasser sendt hjem i det nye skoleår 
Der er stor fokus blandt medarbejderne på ikke at bringe smitte videre 
 
Fleksibel mødetid 8.00-8.15 
Opdeling i udezoner for årgangene 
Fokus på hygiejne og afstand 
Alle fag i fagrækken afvikles 
Aflyste møder, der er genoptaget på en mere coronarestriktiv måde 
Stadig samme restriktioner på SFO og klub 
Klub – børn vælger et værksted, som de følger en hele uge 
SFO, fast opdeling i klasser 
 
Idrætsundervisning, her vil der stadig være omklædning uden bad 
Eksamen i praksisfagene, her afventes en udmelding fra ministeriet, der indlægges 
enkelte dage til afvikling af ekstra timer for at indhente det aflyste i lukkeperioden. 
Der er fokus på afstand i musik 
 
Positive erfaringer fra lukkeperioden, hovedpointerne er: 
Fleksibel mødetid 

LW/CJ  



Kortere skoledag 
Mindre hold 
 
Tilbud i klubben til 4.årgang. Mulighed for forsøg med kortere skoledag en dag om 
ugen for 4.årgang   

7 18:20 
18:25 

Pause    

8 18:25 
18.35 
 

Skolens afdelingsstruktur - orientering  Der vil i dette skoleår ikke igangsættes en proces i forhold til omstrukturering omkring 
afdelinger, en eventuel 2 eller 3 afdelinger. 
 
Hvordan arbejder skolen med overgange?  
Ønskes som punkt på et kommende bestyrelsesmøde.  

LW  

9 18.35 
19.10. 

Hvad gør vi når børn mistrives? 

 

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

arbejder vi med det enkelte barn og fælleskabet ifm. mistrivsel?  

 

Fælles drøftelse. Det aftales at arbejde videre med af dette i børnetrivselsgruppen med 
respekt for de vinkler, der er repræsenteret i bestyrelsen. 
 

LW  

10 19.10 
19.30 

Orientering fra retningsgruppen Arbejdsprogram 

Udgangspunkt i det program for retning af skolens arbejde, der er udarbejdet på 

baggrund at reformen i 2013 (6 år). Der skal udarbejdes en ny plan for retningen på 

skolen. 

 

MED inddrages til at afdække i hele personalet; ”hvad gør vi godt på skolen”.   

En baseline undersøgelse  

Inddragelse af forskning på området omkring hvad der kræves af fremtidens borgere. 

 

Processen er godkendt af bestyrelsen til at arbejde videre med. 

Sub team  

11 19:30 
19:50 

Orientering fra principgruppen Arbejdsprogram 

 

Formålet med gruppen er at skabe overblik over de principper der er udarbejdet og 

hvilke der skal udarbejdes, herunder redigering af allerede udarbejdede  

Hvilke er lovpligtige, hvilke er der et ønske om at udarbejde princip om. 

Ledelsen skaber overblik over principper.  

Forældrerepræsentanterne kigger ned i allerede udarbejdede papirer om skolehjem 

samarbejdet. 

Fremlægges på næste SB møde 

Sub team  



 

 

 

Oversigt over processen for udarbejdelsen af et princip.  

Processen er godkendt af bestyrelsen til at arbejde videre med. 

12 19.50 
20.00 

Evt. + underskrivning referat 

 

   

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


