
 

 

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

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

SFO:  SFO-leder orienterer om, at eleverne i SFO 
igen kan ses som en gruppe, med en begrundelse 
om, at elever i særligt 2-3. Klasse udvikler 
mistrivsel pga. de skarpe opdelinger. Der skal dog 
fortsat være fokus på håndhygiejne og afvask af 
legetøj m.m. 

Skoleleder:  Der er tilført trivselsmidler til 
understøttelse af trivsel og faglighed for skolens 
elever. Disse midler skal anvendes inden 
sommerferien og vil blive igangsat hurtigst muligt. 

 

3. Skoleårets planlægning (O/D – 20 
min.) 
- Indledende orientering om skoleårets 
planlægning 

-Den kortere skoledag 

Skoleleder orienterer om de overordnede 
tanker omkring skoleårets planlægning. 
Grundet Corona- nedlukningen har flere 
elementer, dog være meget udfordrende at 
gennemføre. Derfor tages flere elementer fra 
dette år med videre til kommende skoleår. 

Den afkortede skoledag, som har kørt de sidste 
skoleår, ud myntes i to-lærer timer fordelt på 
alle årgange. Skolen ønsker fortsat at bibeholde 
afkortelsen til kommende skoleår.  

Der arbejdes til kommende skoleår fortsat på at 
bringe skolens vejledere i spil ift. 
Understøttelse og udvikling af faglighed og 
trivsel. 

 

  

4. Orientering Corona-skole efter nye 
retningslinjer (21. april 2021) (O – 5. 
min) 

Skolen er opmærksomme på, hvorledes man 
kan tilgodese de små fag som eleverne mangler 
pt., så ikke det faglige efterslæb bliver for stort.  

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 28. april 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:  



5. Opfølgning på ekstraordinært 
skolebestyrelsesmøde (O/D – 10 
min.) 
Hvad er der sket siden mødet? 
 

Arbejdstilsynet har været på besøg onsdag d. 
27. april og havde ingen anmærkninger til 
arbejdet. Entreprenøren har genoptaget 
arbejdet. 

På skolen har man valgt, ud fra et 
forsigtighedsprincip, at flytte eleverne fra de 
lokaler der har vinduer ud mod skolegården, til 
lokaler, hvor man kan åbne vinduerne uden at 
det er ud mod skolegården.  

Skolen adviserer forældrene inden skolegården 
tages i brug igen.  

 

6. Budget (O – 10 min.) 
- Status på budget jan. – mar.  2021 
 

 

 
. 
(bilag: Budget) 
 

Klasse Antal elever 

0A 11 

1A 22 

2A 14 

3A 14 

4A 15 

4B 13 

5A 23 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 179 

Fremadrettet vil det være skolen som kommer til at 
anvende midlerne fra “musik og kreativitet”. 

 

 

 

7. Samarbejde i bestyrelsen (D – 20 
min.) Skolebestyrelsen har haft en drøftelse omkring 

samarbejdet. 

8. Eventuelt (D – 10 min) 
Der har været en drøftelse omkring, hvornår 
eleverne igen kan benytte skolegården.  

9. Godkendelse referat (B – 5min.) 
Referatet er godkendt. 

Marianne og Kitty kan ikke godkende referatet, da 
de har afvigende opfattelser som ikke er medtaget 
under pkt. 5. 
Svar: Formanden oplyser at afvigende opfattelser 
kun kan tilføres referatet (beslutningsprotokollen), 
når bestyrelsen træffer beslutninger.  

 


