
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 16. november 2021 17:30-20:00 på skolen 

Tilstede: Jesper, Malene, Lars (forældrerep.), Morten, Søren (medarb. Rep.), Signe, Freja 
(elevrep.) Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

Gæster til punktet Trivsel: Rie, Dorthe og Luca. 

 

REFERAT:  

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

Intet til referat. 

 

2. Nyt fra elevrådet    30 min 

Toiletgruppe arbejder stadigvæk (eleverne har ønske om bedre lys og spejle på toiletterne) 
og vi arbejder fortsat ved at starte en affaldsgruppe. 

Elevrådet har et stort ønske om nye, justerbare stole og borde i klasserne. – Et forslag, der 
var kommet i elevrådets forslagspostkasse. 

Elevrådet vil gerne drøfte mulighederne for at mobilerne udleveres i 12-pausen. Deres 
argumenter er bl.a. – ud fra en spørgeskemaundersøgelse: 

Forældre- og elevkommetarer: 

• Jeg ville være mere tryg ved at han har sin mobil på sig i pausen. 

• Når eleverne må forlade skolen i pausen, er de forældrenes ansvar. 

• Følelsen af tryghed, når man må forlade skolen. 

• Der er forældre, der mener at mobilen er forstyrrende i timen. 

SB drøftede, hvorfor vi besluttede ”mobilfri skole”, og hvor lang tid lærerne rent faktisk 
bruger på at ”samle telefoner ind” om morgenen – skal det gentage sig efter spisepausen? 
Det var også frikvartererne, hvor man skulle lave aktiviteter, der peger mod bedre 
fællesskaber – her er mobilen en blokering. 

Skolen arbejder for bedre trivsel og læring hver dag. – Formanden foreslår elevrådet, at de 
skal opfordre deres med-elever til at aflevere mobilerne hver morgen, så det ikke tager op til 
10 minutter... Det må ikke tage 10 minutter, for så bruger I for meget af uv-tiden til dette. Vi 
forstår godt spørgsmålet om tryghed uden for skolen, men andre tiltag kunne jo også hjælpe 
på det. 

SB takker for den flotte analyse og arbejdet elevrådet har lavet. Vi tager ikke en beslutning i 
dag, men vil sende spørgsmålene videre til lærerne i udskolingen. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min  

Medarbejderne:  

• Folk er bekymrede for, hvad Corona kan komme til at betyde. Bekymringerne fylder 
en del. 
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• En meget travl periode med forældremøder, elevsamtaler og ny skole/hjem-samtaler 
er næsten ved at være forbi. 

• Vores ”kantineudvalg” er ved at komme op i omdrejninger igen. Vi vil være med til at 
inspirere til et mere varieret udvalg i kantinen. 

Skolebestyrelsen: 

Intet til referat 

 

Nyt fra formanden 

• Camilla Krabbe Sørensen fra IFK har henvendt sig til formanden – hun vil gerne 
fortælle om forældrenes muligheder og foreningslivet. Vi inviterer hende til vores 
kontaktforældremøde. 

• Dato for kontaktforældremøde findes ved næste møde. (vi holder vejret og afventer 
udviklingen om corona...) 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 10 min 

Rasmus orienterede om skolens ageren i denne nye 3. Coronabølge. Vi har fået en del 
henvendelser fra vrede/frustrerede forældre, der vil have os til at lukke klasser/skolen. Det 
har ledelsen IKKE bemyndigelse til. 

Vi forsøger at følge ”de gode coronavaner” med afstand, håndhygiejne m.m. men 
”samfundet” følger ikke med – det er frustrerende. 

PT er der 37 elever og 4 medarbejdere, der er blevet smittet med Corona siden d. 4/11. Det 
har vi aldrig haft før! Der er flere medarbejdere syge med symptomer m.m. end vi har 
oplevet længe. 

Vi oplever en del forældre, der holder deres børn hjemme. 

Alt hvad vi sender ud pt er anbefalinger – der er ingen retningslinjer, eller økonomi til at føre 
dem ud i livet. 

Rasmus spurgte til forældrenes behov for info i/omkring Corona. Der er bred enighed om, at 
alle de ”orienteringsmails” vedr. Smitte i klasser, man ikke har kontakt med, ikke gør noget 
godt for nogen. – Kan skolen undgå at sende dem ud til alle og nøjes med at orientere 
forældre i klassen? 

 

6. Læringsmiljø    Rasmus 10 min 

Søren viste de ”nye” områder i udskolingen frem. 

 

7. Trivsel (skældud)    Rasmus 30 min 

Rie indledte punktet med en kort indføring i skolens ”teoretiske ståsted”. – Der er systemisk 
og ses i et anerkendende perspektiv. 
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Trivselsteamet præsenterede deres arbejdsområder og metoder – henholdsvis i indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Indsatserne er vinklet efter problemstilling, alder, andet, der kan 
være rammesættende for arbejdet. 

 

8. Kortere skoledage    Rasmus 20 min 

Rasmus gennemgik skolens forslag til kortere skoledage – nye skemaer og ringetider. 
Øvelsen på den kommende pædagogiske weekend bliver at drøfte, hvordan vi får mest 
muligt ud af de frigivne ressourcer. Eks. Kunne være faglig støtte i klasser, turboforløb i eks. 
Matematik, hvor enkelte elever holdundervises eller andet. 

Vi ved ikke hvor vi står efter sommerferien, men vi håber at de gode erfaringer vi kommer til 
at gøres os her i foråret, kan føres videre ud i de næste skoleår. 

Når vi er tilbage efter den pædagogiske weekend, bliver den største udfordring nok at få 
kommunikeret ændringerne ud til forældrene. 

Forældrene i skolebestyrelsen bakker op om de nye tiltag. 

 

9. Skole-/hjemelevplan    Rasmus 15 min 

Rie orienterede om det arbejde vi har gjort, for at skabe sammenhæng mellem elevsamtaler, 
skole/hjem-samtaler og elevplaner. Arbejdet er foregået i afdelingerne indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Dette har medført en ”skabelon” der udfyldes til elevsamtalen og 
som danner baggrund for skole/hjem-samtalen. Referatet af skole/hjemsamtalen bliver så til 
selve elevplanen, der noteres i MeeBook. – Formålet er at eleven skal kunne se sig selv i 
sammenhænget mellem de 3 elementer. 

 

10. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 

 

Kommende møder: 

15/12 onsdag (juleafslutning) Idræt og badning. Kontaktforældremøde. Høring vedr. 
Skolestyrelsesvedtægten.  

13/1 torsdag (dialog om Omega, misbrug, workshop) 

9/2 onsdag 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag 

16/6 torsdag (sommerafslutning) 

 

 


