
Skolebestyrelsesmøde onsdag 19. august 2020 17:30-20:00 i mødelokalet 

Til stede: Signe (ny elevrepræsentant), Morten (ny medarbejderrepræsentant), Søren (medarb.), 
Jesper, Line, Michala, Marlene, Søren, Joy (forældre). Rasmus, Dan (ledelse og referat)  

REFERAT  

1.Opsamling fra sidste møde (to-do liste)  Jesper 5 min 

Intet til referat 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Signe orienterede om punkter fra dagens elevrådsmøde. 

• Toiletterne er stadigvæk til stor diskussion 

• Elevrådet spørger til muligheden for at få (flere) borde/bænksæt – specielt omkring 
mellemtrinnet og udskolingen. Der skal jo undervises mere udendørs og eleverne må 
ikke være på gangene, så kan de sæt flyttes udenfor? 

• Signe oplever at der er en god stemning i klasserne nu her i det nye skoleår. Eleverne kan 
godt lide at være tilbage i skolen. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Søren: Det der optager os rigtig meget er pt vores opgaveoversigt – og dermed antallet af 
undervisningstimer. Vi synes at vi ligger højt i undervisningstimetal. 

Forældremøderne skal planlægges. Vi har brugt tiden før og efter sommerferien på 
forberedelsen af skoleåret – i år har der ikke været placeret ret mange kurser m.m. i denne 
periode og det har været rart. 

Ny aftale for planlægningen af lærernes arbejdstid. 

Spørgsmål til lejrskolen før sommerferien. – Lærerne var rigtig glade for at lejrskolen lå på 7. 
Klassetrin. De giver udtryk for at de har lært eleverne bedre at kende, hvilket var hele formålet 
med at flytte lejrskolen til denne årgang. – Generelt god tur! 

8.y har planlagt deres lejrskole til Berlin til afvikling i uge 40. – Vi krydser fingre for at det kan 
lade sig gøre. 

Ledelsen – intet til referat. 

 

4. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

Intet til referat 

 

5. Spørgeskema ifm klubberne skal ud på skolerne  Rasmus 30 min 

Velkommen til Mette Harder, souschef i CDS. Mette orienterede om punktet (samt den 
forudgående politiske drøftelse) og styrede os gennem processen. 



 
2/2 

Mette tager SB’s inputs med til oplægget til politisk behandling – dette oplæg kommer i høring 
når ”tiden kommer”. SB får deres inputs til gennemsyn inden. 

 

6. Næste års budget    Rasmus 30 min 

Formanden pegede et par punkter ud fra høringsmaterialet, som SB drøftede. 

• Demografireguleringen – den besparelse der var stillet i udsigt, er ikke mulig at opnå. Vi 
vil gerne have den model ”rullet tilbage”. 

• Reduktion af åbningstiden i SFO 

• Yderligere 15 lukkedage i SFO 

• Mindre betjening fra PPR 

Formanden arbejder videre med høringssvar – sendes rundt til kommentering. 

 

7. Status Corona:    Rasmus 15 min 

Rasmus redegjorde for den sidste uges ”coronaoplevelser” med et smittetilfælde på skolen. 

Gode inputs fra forældre, der nu har prøvet at være en del af oplevelsen. 

Skolen arbejder på et forældre-infobrev, der kommer ud sidst i denne uge. 

 

8. Skolestart     Rasmus 15 min 

Rasmus orienterede om datoerne for de kommende forældremøder. Der er ingen fællesopstart i 
år (pga. Coronaregler) men SB må gerne komme rundt og give et MEGET kort indlæg om SB. (5 
minutter). 

Datoer fordeles – Jesper og Rasmus udarbejder et oplæg til dem der kommer på besøg. 

 

9. Kontaktforældre, hvad gør vi?    Line og Malene 20 min 

Line og Marlene har arbejdet på et udkast til en ny forælder-hverve-folder. – bred enighed om at 
den er god og skal ud til forældrene hurtigst muligt (efter korrektion). 

Hvilke temaer kan vi drøfte på et kommende møde for kontaktforældre? – hvis vi holder et 
til/inden oktober, kunne det så være; Hvad har vi lært af Corona? - Kontaktforældrenes rolle 
eller... 

 

10. Forældrearbejdsdag til august/september  Jesper 5 min 

Dagen aflyses pga. Corona. 

 

11. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 


