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 Dato  
25. januar 2021 kl. 17.00 på 
Teams  

Ansvarlig Tid  Referat 
 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Velkommen til elevrådet, der deltog for første i 
skolebestyrelsesmøde. 
Dagsorden godkendt. 
Michael er minireferent. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 8/12-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrives, når vi ses fysisk.  

3 Nyt fra elevråd Sara/Emma 10 O Der har af gode grunde ikke været møde i elevrådet i den sidste 
tid. Elevrådet overvejer, om de skal afholde et online møde. 
Elevrådet har afleveret både forslag til besparelser og ønsker til 
budget. 

 

4 Status nedlukning 
- Nødpasning 
- Fjernundervisning og 
nødundervisning 
- E-klasserne 
 

ML/SR/MBK/ME 15 O I nødpasningen er der i øjeblikket 29 børn tilmeldt. De fleste 
børn møder omkring kl. 7.30. På det tidspunkt deles gruppe i to, 
for at mindske smittespredning. Børnene følger deres egen 
klasse i forhold til den undervisning, de modtager. 
Om eftermiddagen er børnene også opdelt i to grupper.            
E-klassebørnene har fritidsdel for sig selv. 
 
I indskolingen og på mellemtrinnet er det meget forskelligt 
hvordan undervisningen foregår alt efter klassetrin. Selv de små 

 



 
 

klasser er på teams og har stor glæde af det. Der er en stor 
kreativitet blandt medarbejderne i forhold til forberedelse af 
undervisningen. Der er opmærksomhed på fravær, så vi hurtigt 
kan reagere, hvis det bliver svært for nogle elever. 
 
Udskolingen er i fuldt sving og arbejder og videreudvikler de 
erfaringer, der er fra foråret. Alle savner de fysiske 
tilstedeværelse, men det fungerer og eleverne er gode til at 
møde til tiden og deltage i undervisningen.  Der er aftaler med 
enkelte børn om daglige samtaler, gåture, ekstra hjælp o.l. for 
at sikre den bedst mulige trivsel i den situation, vi befinder os i. 
Vi har nogle elever, der har delt den virtuelle undervisning på 
sociale medier uden lærernes og klassekammeraternes 
samtykke. Dette er uacceptabelt og ulovligt, og ledelse og team 
har taget fat i dette. 
Der er nogle elever særligt på 9. årgang, der er bekymret for 
deres eksamen til sommer. 
 
E-klasserne er fritaget for nedlukningen og har siden juleferien 
mødt fysisk frem. Vi har organiseret os i nogle bobler omkring 
de enkelte afdelinger, så det er så trygt og sikkert for både børn 
og voksne at komme på skolen. Der er en god stemning, og de 
enkelte team gør en stor indsats for, at børnene møder ind til 
en kendt hver dag. 
 

5 Budget 2021 
Skolebestyrelsen kvalificerer 
besparelses- og 
investeringsforslag.  
Bilag følger tirsdag. 

Alle 65  OD Lisbeth gennemgik de forslag, der nu ligger til budgetønsker og 
besparelser, som er input fra medarbejdere og relevante 
udvalg. MED har arbejdet det hele igennem og kommet med et 
bud på konsekvenser af de forskellige besparelser. 
Forslagene til besparelser er delt op i to områder: 
Personaleressourcer, materialer/indkøb 

 



 
 

Forslag til investeringer er delt op i fire områder: 
Personaleressourcer, materialer og indkøb, bygninger og 
udeområder 
 
Kommentarer til besparelsesforslag: 
Elevrådet ønsker at kantinen bibeholdes, og at priserne godt 
kan sættes op eller der kan være et mindre udvalg. Dette 
bakkes op af flere skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Kantinen kan er også at fungere som et samlingspunkt. Der 
kunne i denne forbindelse kigges på, om 8. og 9.  klasse fremfor 
at forlade skolen. 
 
Ledelsen er i øjeblikket undersøgende på, hvordan andre skoler 
på vores størrelse driver deres kantiner/madsalg. 
 
Der ligger nogle vigtige overvejelser i, om vi skal gå efter 
”mange bække små” eller nogle lidt større områder. Det blev 
foreslået at kigge på de større områder og ikke skære i de små 
ting. 
 
Der var generel opfordring til at kigge på, hvordan brugen af 
vikarer kan optimeres, det er vigtigt at skelne mellem kendt 
fravær og sygdom. I udskolingen kunne kendt fravær måske 
være en teamopgave. Skolebestyrelsen bakker op om omkring 
at kigge på forskellige muligheder.  
 
Ressourcepersoner løser en række forskellige opgaver såvel 
både fagligt, personligt og socialt. Skolebestyrelsen havde 
forskellige refleksioner, som ledelsen tager med i det videre 



 
 

arbejde, men gav også udtryk for, at det svært at forholde sig 
til. 
 
Ledelsen udarbejder et konkret forslag til budget til 
skolebestyrelsens møde i marts. Forud for dette møde indkaldes 
forretningsudvalget. 
 

6 Nyt fra formand Michael 5 O Formanden orienterede om, at Daniel af private årsager ønsker 
at træde ud af bestyrelsen. Dette er der søgt om, og det er 
godkendt af fagsekretariatet på kommunalbestyrelsens vegne. 
Dette kræver et valg, da vi ikke har en suppleant. 
Michael og Mona arbejder videre med dette. 

 

7 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O Der foregår rigtig meget forskellig og kreativ undervisning f.eks.: 
arbejder mellemtrinnet med ”Stormester”, hvor klasserne får 
en ½ time til at løse forskellige opgaver. 
På 4. årgang arbejdes der med meget personlig kontakt. 
På 6. årgang udarbejder de ihærdigt med bevægelsesaktiviteter. 
 
Oplevelsen fra medarbejderne er, at der er mere ro på hos både 
forældre, elever og medarbejdere end i foråret. 
I udskolingen udvikles der hele tiden på balancen mellem at 
sikre god undervisning, der ikke lader eleverne i stikken i 
forhold til en evt. eksamen og trivselsfremmende aktiviteter. 
Eleverne oplever, at lærerne er gode til at høre eleverne om, 
hvad der fungerer, og hvad der kan gøres bedre. 
På 8. årgang eksperimenterer de med frikvartersgrupper, det 
har indtil nu været et godt tiltag. 
 

 

8 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael kommunikerer ud til forældre.  



 
 

 

9 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Budget 2021 – beslutning. 
 

 


