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 Dato  
2. juni 2020 
Kl. 17.00-18.30 på TEAMS 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Daniel, Astrid og Mogens 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt og Michael er minireferent. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 29/4-20 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrives når vi ses.  

3 Nyt fra elevråd Astrid 5 O Der er ikke afholdt møde i elevrådet siden sidst.  

4 Skolestruktur ML/Michael 10 OD Der arbejdes politisk videre vedr. den ny skolestruktur. Der er 
opstillet forskellige scenarier. I første omgang var Stilling Skole 
ikke i spil, men i øjeblikket er der også fokus på alle 
specialklassers placering.  Der kigges også på muligheder i en 
anderledes ledelsesstruktur. Onsdag d. 10.6 deltager Mona og 
Michael i et statusmøde med det politiske udvalg. På 
kommunens hjemmeside kan man følge med og skrive 
kommentarer.  
https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-
unge/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger 
 
Hvis der er overvejelser Michael skal have med til mødet d. 
10.6, skal han have bestyrelsens tanker senest mandag d. 8. 
juni. 
 

 

https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger
https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger


 
 

 

5 Opstart fase 2 + læring af 
forløb 

Ledelse 15 O 6. klasse er nu i skole fra kl. 8.30 til 13. De ældste elever er i 
skole fra 9.00- 11.30 og har fjernundervisning fra 13.00-14.30. 
Alle er ved at vænne sig til at gå i skole på de anderledes vilkår, 
og de er generelt glade for at være tilbage i skole.  
Der er aftalt, at der på storteammøder i uge 27 vil arbejdes 
med erfaringerne fra fjernundervisningen, der kunne have 
nogle perspektiver i en mere normaliseret skoledag. 
Alle savner det store fællesskab, det gælder både børn og 
voksne. 
 
I fritidsdelene er vi gået fra nødpasning til almindelig pasning 
dog med tilmelding. SFO om eftermiddagen er i de samme 
områder/lokaler som undervisningen om formiddagen. I år har 
vi også bedt om tilmelding til sommerferien, så vi har mulighed 
for at tilrettelægge det i forhold til de gældende retningslinjer. 
 
Fra tirsdag d. 2.6 er klubben åben som udeklub for en årgang 
ad gangen fra 18.00-20.00  
To klubmedarbejdere går eftermiddag/aftenrunder i 
lokalområdet, og det har været positivt for både de unge og 
pædagogerne. 
 

 

6 Skolebestyrelsesvalg Michael/ML 5 O Der er kommet en tidsplan fra Skanderborg Kommune i forhold 
til valget. Senest d. 21. august skal der være afholdt et 
valgmøde. Mona og Michael koordinerer og tager stilling til, 
hvordan valgmødet skal gennemføres. Der indkaldes til 
valgmøde og bestyrelsesmøde d. 18. august.  
 

 

7 Skoleårets planlægning Ledelse 10 O Fagfordelingen har været en noget anden proces end, vi er 
vant til, da vi plejer at være i løbende dialog. Eleverne får det 

 



 
 

samme timetal som i indeværende skoleår, men der er sket en 
reduktion i ressourcetimer (primært pædagogers mellemtimer, 
reduktion PLC og andet). 
Vi har også kigget på ressourceforbrug i forhold til koloni og 
studieture. 
Personalet har elektronisk tilkendegivet, hvilke fag og klasser 
den enkelte kunne ønske sig. 
Vi har i processen set på ønsker og opfyldt langt det meste, 
men vi kan ikke opfylde alle ønsker. 
Vi har lavet store ændringer på enkelte medarbejdere, dette er 
enten efter eget ønske eller gennem dialog. 
Nu går skemalægningen i gang. 
 

8 Nyt fra formand Michael 5 O Michael roser personalet for deres indsats gennem denne 
”Coronatid” 
 

 

9 Nyt fra medarbejdere AN + TO 10 O Thomas fortæller, at der er mere ro omkring det at arbejde i 
”disse tider”.  
Det har været fortrinsvis en positiv proces med fagfordelingen, 
men da lærerne ikke mødes, er det svært helt at have fingeren 
på pulsen med alle medarbejdere. 
 
Thomas opfordrer til stor opmærksomhed også på den anden 
side af sommerferien i forhold til de forholdsregler, vi måske 
stadigvæk skal tage. 
 
Thomas og Annie har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen 
Marie Sønderby og Mette Højberg er valgt og indtræder i 
bestyrelsen pr. 1.8.20  
 
 

 



 
 

 

10 Nyt fra ledelse ME/SR/ML/MBK 5 O Ledelsen arbejder med hvordan dette skoleår afsluttes på en 
god måde både med elever og medarbejdere. 
Der er også stor opmærksomhed på planlægningen af næste 
skoleår og den usikkerhed, der er omkring de retningslinjer, vi 
skal følge også i august. 
 
De to nye 0. klasser er nu fordelt, og der er gået klasselister ud 
til forældre. Der kommer 8 børn udenfor vores eget 
skoledistrikt. 
Besøgsdagen er aflyst og bliver erstattet af en lille fotobog, der 
bliver afleveret i børnenes garderober i de enkelte børnehaver. 
Der er et tæt samarbejde med børnehaverne omkring 
overlevering for at sikre en god start.  
 
Lærerne skal i næste skoleår deltage i et uddannelsesforløb 
omkring relationskompetence faciliteteret af skoleforsker 
Louise Klinge (lærerne orienteres først om dette den 11/6). 
 
Pædagogerne skal igennem et andet forløb med fokus på 
udvikling og ”serviceeftersyn” af fritidsdelen. Dette vil foregå 
hen over efteråret. 
 

 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael skriver kort info ud til forældrene. 
Birgitte justerer den nye plan for valg til skolebestyrelsen til 
efter data fra Mona. 

 

12 Eventuelt  

Herunder dato og punkter for 

næste møde  

Alle 5 B Næste bestyrelsesmøde d. 18. august 2020 i forbindelse med 
valgmøde 
 
Punkter: Økonomi og evt. erfaringer fra Corona.  

 


