
Skolebestyrelsesmøde onsdag 16. juni 2021 17:30-20:00 hos Jesper 

Min adresse er Belsager 44, 2670. Telefonnr 72496828. 

Tilstede: Jesper, Line, Marlene, Søren, Michala (forældre), Morten, Søren (medarb. 
Repræsentanter), Rasmus, Rie og Dan (ledelse/referat) 

 

REFERAT  

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

Intet til referat. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Søren orienterede fra dagens elevrådsmøde. Der har været valg i klasserne. Signe 
(kommende 7.x) blev ny formand, Freja (kommende 8.y) blev ny næstformand. Kun 2 klasser 
var ikke tilstede i dag. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Medarb: Fortalte om det sidste vi kan vride ud af skoleåret, fagfordelingen – der har fungeret 
godt med online deledokumenter m.m. Vi glæder os alle til sommerferien og ikke mindst det 
kommende skoleår. 

Ledelsen: Rasmus orienterede om ansættelser/samtaleforløb i denne uge – vi har ansat 4 
nye lærere og en bh. Kl-leder. Godt bredt ansøgerfelt. 

Usikkerhed om bl.a. nationale test og elevplanernes fremtid. Eneste vi ved med sikkerhed 
lige nu er, at vi selvfølgelig skal have ”hånd i hanke” med elevernes standpunkt, men formen 
kan ændres fremadrettet. – Der bliver større frihed for den enkelte skole. 

 

4. Nyt fra formanden  

 Skoleråd    Jesper 5 min 

5. Status på Corona     Rasmus 10 min 

Rasmus orienterede om ledelsens overvejelser i fbm. Udløbet af retningslinjerne. Vi ville jo 
ikke ”kaste det hele” på gulvet og har fundet en ”blød mellemvej frem mod sommerferien. 
Så håber vi at være tilbage til ”normalt” efter ferien. 

 

6. Kortere skoledage?    Rasmus 15 min 

Rasmus og Rie orienterede om overvejelser vedr. ”kortere skoledage” (bilag forslag til 
procesplan udleveret). 

Sb nikkede til procesplanen og ledelsens overvejelser vedr. kortere skoledage. 
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7. Bring Your Own Device    Rasmus 20 min 

Jesper fortalte om de overvejelser han havde haft I fbm. hele dette projekt. 

Dan orienterede om, hvor mange elever der ønsker at låne en CB og hvor mange der kan/vil 
medbringe deres egen. (pt ca. 180/140). 

 

8. Arbejdsdag på skolen efter sommeren?  Jesper 10 min 

SB vil rigtig gerne afholde en arbejdsdag, men det er svært at finde en dato. SB foreslår 
fredag d. 10/9 kl. 16 – 19. 

Rasmus og Dan afklarer, ”hvad må vi/hvad må vi ikke…) før dagen. 

Planlægningsudvalg: Jesper og Michala. 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 


