
 

 

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

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

Elevrådet: ingen meddelelser 

SFO/Juniorklub:  ingen meddelelser 

Personale: Ingen meddelelser 

Skoleleder: afventer retningslinjerne for yderligere 
genåbning af skolen efter påske. Er dog i gang med 
at lave en plan.  

Afventer bl.a. nyt om trivselsgrupper/sårbare 
elever /rammen for nød uv. m.m.  

Formand: Ingen meddelelser 

3. Samarbejder i kommende skoleår 
(D/B – 30 min.) 
- Fortsat samarbejde med Musik og 
Billedskole 

-Muligt samarbejde omkring 
Idrætstalentlinje 

Der planlægges med fortsat samarbejde med Musik 
og Billedskolen bl.a. valgfag i musik i kommende 
skoleår.  

Der arbejdes desuden for, at Ungdomsskolen i 
Varde kan tilbyde valgfag i vores område. Skolen vil 
dog også tilbyde valgfag selv.   

Skoleleder orienterer om muligt samarbejde 
omkring Idrætstalentlinje for skolens 
overbygningselever i kommende skoleår. Der 
undersøges pt. Flere ting omkring bl.a. ressourcer, 
indhold, ramme m.m.  

SB tilkendegiver positive holdninger omkring 
initiativet, dog ønsker SB et estimeret økonomisk 
overblik inden punktet kan godkendes. 

4.  Budget (O – 10 min.) 
- Status på budget februar 2021 
 
 

Ingen kommentarer til budget. 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 24. marts 2021 kl. 16.00 - 18.00 – virtuelt  
 
Referent:  
Deltagere:  Deltagere: Michelle Nielsen,  Jonna Laursen, Brian Falk, Morten 
Hanesen, Kitty Gamkinn, Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Ida Jørgensen, 
Simon Petersen, Vibeke Vind, Jens Skouboe,  Helle O´Connor, Michelle Christensen 
Fraværende:  
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(bilag: Budget m. forbrugsprocent feb. 2021) 
 

Klasse Antal elever 

0A 12 

1A 22 

2A 14 

3A 15 

4A 15 

4B 13 

5A 23 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 181 

5. Status SFO og legeplads (O – 15 min.) 
Udfordringer omkring akustikken i den nye SFO er 
ved at være på plads. Der er bestilt akustikplader, 
som ejendomscentret dækker omkostningerne til. 
Levering uge 15.  Ejendomscentret ser derudover 
nærmere på om der også skal gøres noget ved 
lofterne i SFO’en. 

Mht. de nye udeområder, er processen med 
nedrivning i gang. SFO-leder orienterer om 
processen og tidsperspektivet. Skolen har bl.a. haft 
møde med en landskabsarkitekt og afventer pt. 
tegninger fra hende. Der er stor opmærksomhed på 
at holde tidsplanen.  

Processen omkring renovering af toiletbygningerne 
(udendørs) omkring indskolingen og SFO er 
ligeledes igangsat.  

6. Lukket punkt (O – 10 min.) 
 

7. Eventuelt  (B – 10 min) 
 

8. Godkendelse referat (B – 5min.) 
Godkendt 

 


