
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser (O - 20 min) 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Personale 
- Skoleleder 
- Formand 

Elevråd: Ingen beskeder fra elevrådet. 

SFO: Er flyttet til de nye lokaler, frugtordningen 
er genoptaget, der udleveres et halvt stykke 
frugt pr. barn. Nogle dage suppleres der med 
brød, kiks eller andet. 

Personalet er i gang med at udarbejde poser til 
SFO-børn, der ikke er i nødpasning. lille 
kompendie med forslag til kreative sysler 
børnene selv kan lave derhjemme, alle 
materialer er med i posen. Tegninger og 
fastelavnsmasker til print, samt et lille lærred 
de skal male på, og tage med tilbage til SFO så 
det kan bruges til en udstilling. Der vil også 
være en ”minipose” lego. Vi håber, at det kan 
give forældrene lidt ro eller pausetid 
derhjemme, da alle tingene er noget børnene 
selv kan lave. 

Der er bestilt nyt legetøj til SFO’en, så rummet 
indbyder til mere leg, især rolleleg hos 
børnene. 

Der er udfordringer med akustikken i lokalet- 
Ejendomscenteret og leverandører er 
involveret. 

Juniorklub: Juniorklubben har opstartet 
virtuel deltagelse ifm. Corona-nedlukningen. 
Mange elever deltager og er meget begejstrede. 

Personale: Udskolingen er påbegyndt et skrive 
omkring gode vaner ved fjern-undervisning. 

Skoleleder: Udover de elever der modtager 
nødundervisning på skolen, er et antal sårbare 
elever fra mellemtrin og udskoling inviteret på 
skolen ift understøttelse af deres trivsel. 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 27. januar 2021 kl. 16.00 - 18.00 – virtuelt  
 
Referent: Vibeke 
Deltagere: Michelle Nielsen,  Jonna Laursen, Brian Falk, Morten Hanesen, Kitty 
Gamkinn, Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Ida Jørgensen, Simon Petersen, 
Vibeke Vind, Jens Skouboe 
Fraværende: Helle O´Connor, Michelle Christensen 



Skolen har ansat en lærer i et barselsvikariat 
fra 1/3 - 2021 indtil sommerferien. 

Der ansøges pt. om midler til renovering af 
diverse mangler på skolen.  

3. Smarte kvadratmeter (O - 15 min.) 
- Orientering vedr. tidsplan  Skolen afventer et forældreskriv fra 

ejendomscentret i forbindelse med nedrivning 
af den gamle SFO. 

Der er modtaget information fra 
ejendomscentret om Entreprise opstart primo 
uge 7 2021 og forventet afslutning ultimo uge 
30 2021. 

Der udarbejdes planer for afholdelse af 
frikvarterer m.m. i renoveringsperioden. 

4. Budget 2021 (D/B – 20 min.) 
- Drøftelse af budget 2021 med henblik 
på godkendelse. 

(Se bilag: Budget drift 2021, Budgetforslag SFO, 

budgetforslag skole). 
 

Budgetforslagene er gennemgået og drøftet - 
den endelige godkendelse udsættes til februar-
mødet. 

5. Drøftelse vedr. skoleklynge 
samarbejdet. (D– 20 min.) 
 

Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier vedr. 
Klyngesamarbejde og skoledistrikter – 
fremadrettet. 

Formanden besluttede, at spørgsmål omkring 
skoledistrikter ikke ligger ved skolebestyrelsen jf. 
Folkeskolelovens §44, stk. 10 og 
styrelsesvedtægtens §15, stk. 12. Men derimod hos 
kommunalbestyrelsen jf. Folkeskolelovens §40. Stk. 
2 nr. 2 

6. Budget (O – 10 min.) 
Status på budget januar – december 
2020 
 
 

Skoleleder orienterede kort omkring budgettet. 

På februar-mødet forventes årsresultatet at 
forelægge. 

Formen af budgetfremlæggelserne blev drøftet. 



 

 
(bilag: budget 
jan – dec.  
2020) 
 

Klasse Antal elever 

0A 12 

1A 22 

2A 14 

3A 15 

4A 15 

4B 13 

5A 21 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 179 

7. Godkendelse Referat (B – 5 min) 
Godkendes 

Kitty Gamkinn kunne ikke godkende da hun under 
pkt. 5 havde ønsket konkret beslutning. 

 

8. Evt.  

 


