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 Dato  
4. marts 2021 kl. 17.00 på 
Teams  

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Emma og Sara 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 25/1-21 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrives, når vi ses fysisk.   

3 Nyt fra elevråd Sara/Emma 5 O Intet nyt.  Bestyrelsen giver udtryk for, at elevrådet er savnet til 
mødet, de Sara og Emma har mange gode input. 

 

4 Indstilling til budget 2021 LI/ML 30 OB På baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen og andre 
fora har ledelsen efter sidste skolebestyrelsesmøde udarbejdet 
en indstilling til bestyrelsen med et budget, der indeholder 
besparelser og investeringer. Dette er også fremlagt for MED, 
og der var ikke nogen indvendinger til budgetoplægget.  
Bestyrelsen tilslutter sig budgetindstillingen. 
Arbejdet med budget er indtil videre fortroligt 

 

5 Status  
Fjernundervisning 
E-klasser 
0.-4. klasse 
Soffen og Klubben 

Personale og 
ledelse 

20 O 5.-9. klasse er stadigvæk hjemsendt. Vi har lavet om i 
skemaerne, så lærere ikke skal have flere klasser på samme tid. 
Vi har justeret til, så hjemsendte har pauser samtidig. Der 
tænkes i bevægelse og trivsel, og der prøves forskelligt af. På 
f.eks. 8. årgang har de lavet to skemapositioner om ugen, der 
hedder ”alternativ”.  Her skal der arbejdes mere med 
fællesskabet.  

 



 
 

Der er en del børn, der har individuelle aftaler med en 
lærer/pædagog. Det kan være ugentlige gåture, ekstra faglig 
hjælp o.l. Vi afventer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne 
i forhold til at kunne gøre brug af ”trivselsgrupper”, der er 
lukket op for i en ny politisk aftale. Det betyder, at 4 elever fra 
samme klasse fysisk må mødes med en lærer/pædagog. 
 
E-klasserne: 
E-klasserne er jo heldigvis i skole og har været det hele tiden. 
Det går rigtig godt, og børnene oplever tæt på en almindelig 
hverdag med stabile voksne.  
 
0.-4. klasse: 
Det er dejligt at 0.-4. klasse er tilbage på skolen og børnene 
profiterer af, at det er de samme voksne, der er omkring den 
samme børnegruppe.  
 
Fritidsdelen: 

• Der er i øjeblikket 4 studerende i fritidsdelen omkring 
indskolingen.  

• Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for 
legepladserne. 

• Udviklingsprojektet er sat på standby til næste skoleår. 

• Det fungerer godt med indberetningen fra forældre med 
”komme-gå-tider” 

• Der har været en del udmeldelser i klubben, da de jo 
ikke må komme der. 4. årgang får deres gang om 
eftermiddagen i klubben fra næste uge. 

• Det har været forsøg på at holde virtuel kontakt til både 
fritids- og ungdomsklub. Det er dog en begrænsning i, på 
hvilke medier vi må kommunikere. 



 
 

6 Skoleårets planlægning 
herunder skoleplan 

ML 20 OD Vi er så småt gået i gang med næste års planlægning. Vi 
arbejder ud fra de vejledende timetal. I planlægningen i år skal 
vi udarbejde en skoleplan som en del af den nye 
arbejdstidsaftale, der er indgået for lærerne (A20), den skal 
indehold både fokus på indsatsområder og på 
arbejdstidsaftaler. 
Pædagogerne skal arbejde videre med deres udviklingsprojekt, 
og på lærerdelen skal vi arbejde videre med 
relationskompetencepforløbet. Der vil også blive et fokus på de 
forskellige fællesskaber elever, medarbejdere og forældre er en 
del af, og som vi savner i tiden.  
Skolebestyrelsen vil gerne tænke med i, hvordan forældrene 
kan inddrages mere i dagligdagen. 
 

 

7 Nyt fra formand Michael  5 O Michael giver udtryk for, at ledelsen har gjort en god indsats i 
forhold til hele den corona situation, vi står i og har stået i snart 
i et år. 

 

8 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O Der opleves efterhånden lidt træthed hos de hjemsendte, og 
der er flere og flere, der er udfordret. Det, som mange elever 
synes er det værste, er uvisheden. Der er opmærksomhed på at 
inddrage færdigheder, der lige nu ikke er så meget i spil. 
Nogle medarbejdere begynder at få nogle fysiske skavanker i 
forhold til at sidde så meget bag en skærm. 
 

 

9 Nyt fra ledelse ML 10 O Skolen har afholdt møde med trafik og vejafdelingen. Det er 
fordi, der er stort fokus på den megen trafik, der er omkring 
skolen særligt om morgen. Der er forslag om at lukke 
parkeringspladsen i et tidsrum om morgenen fra 7.30-8.30. Så 
vil man etablere et ”kys og kør” område på Baldersvej, hvor der 
også bliver etableret en dobbeltrettet cykelsti, som skiller de 
forskellige trafikanter ad. Det skulle meget gerne gøre det 

 



 
 

sikkert at færdes her for de bløde trafikanter.  Næsten 500 
elever på skolen har under 2,5 km til skole og 400 har under 1 
km til skole. Dette giver gode muligheder for at eleverne selv 
kan transportere sig. Der er møde igen d. 15. marts, og punktet 
kommer på et senere bestyrelsesmøde. 
 
Der har i den sidste uge være flere falske brandalarmer på 
skolen. Dette fordi der ligger en del støv på alarmerne, da 
skolen har været lukket ned. Når støvet hvirvles op, aktiverer 
det alarmen. 
 
Arbejdstilsynets har været på uanmeldt besøg på skoleområdet. 
De har i øjeblikket et branchefokus på det psykiske arbejdsmiljø.  
På det fysiske arbejdsmiljø er der fokus på lys, lyd og en kemisk 
sikkerhedsvurdering i fysik/kemi. 
 
Der har været en fugtskade i klubben, den er udbedret. 
 
Pedellerne har her i nedlukningsperioden malet mange steder 
på matriklen, det har pyntet rigtig meget. 
 
Der kommer 2 gange ugentligt en testbil på skolen, som en del 
benytter sig af. 
 
Vi har fået en henvendelse fra IT-afdelingen i kommunen, fordi 
vi har brugt discord og Snapchat til at holde kontakt til de unge i 
klubben. Vi har bedt om et møde i forhold til, hvordan og på 
hvilke medier vi kan kommunikere med de unge. 
 
Der skal afholdes suppleringsvalg til bestyrelsen.  
 



 
 

 

  

10 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael skriver et bud.  

11 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Der er planlagt et kontaktforældremøde til april. Dette ønskes 
afholdt fysisk eller on-line. Dette kunne kobles med valgmødet 
til suppleringsvalg. 
Søren og Anne kommer med et forslag til, hvordan et 
kommende kontaktforældremøde kan se ud og skal indeholde. 

 


