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 Dato  
28. april 2021 kl. 17.00  

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Sara og Emilie 
Anja deltog fra kl.18.10 
Anne deltog virtuelt 
 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Boris tager minireferat 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 3/4-21 

Alle 2 
 

B Referater fra de sidste 3 virtuelle møder blev underskrevet.  

3 Nyt fra elevråd Sara og Emma 10 O Intet nyt  

4 Status skoleårets planlægning 
og Corona 

ML 10 O Skoleårets planlægning er i fuld gang og de to lærere, der skal 
forflyttes grundet økonomien er fundet.  Fagfordelingen er stort 
set på plads. Derefter går skemalægningen i gang. Der skal 
ansættes 3 nye pædagoger. Hvoraf de 2 er barselsvikariater. 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at det selvfølgelig fylder i 
personalegruppen, når skolen skal spare og forflytte folk. Det 
opleves positivt, at det har været en kort og ordentlig proces. 
Den elektroniske fagfordeling giver alle bedre muligheder for at 
ønske det, de kunne tænke sig i kommende skoleår.   
 
Hver gang der kommer nye retningslinjer udfordrer det hele 
planlægningen og logistigen på skolen. Vi forsøger aht. børn og 

 



 
 

personale at fastholde så meget af det kendte som muligt. 
Samlingsalen er omdannet til et testcenter,  da vi to gange om 
ugen tester rigtig mange børn. Det er meget velfungerende.  
 
Fritidsdelen er særligt udfordret, da klasserne også i fritidsdelen 
skal være opdelt. Klubben er åbnet for mellemtrins eleverne i 
de uger, de er her.  
Skolen er tildelt midler til at arbejde med de ældste elever i 
forhold til faglige boost og eksamen. 9. årgang har afholdt nogle 
intensive kurser i færdighedsregning og genre i dansk. 
Fritidsdelen har kunnet søge om midler til trivselsfremmende 
aktiviteter og har fået tildelt midler til ture ud af huset til 
forskellige årgange. Derudover er der i fagfordelingen sat nogle 
puljer af til ”coronaopsamling”. 
Med udgangspunkt i A20 (lærernes nye arbejdstidsaftale) har 
ledelsen i samarbejde med TR og TR-suppleant udarbejdet en 
skoleplan. 

5 Status udeområder MH og Helle 15 OD Mette og Helle har afholdt møde omkring udeområderne på 
skolen, og lægger op til at fag, medarbejdere, elever og 
nærmiljø bliver involveret. 
Tre af skolens lærere har deltaget i et inspirationsmøde 
sammen med Mette og Helle. De skal mødes igen om 14 dage 
for at arbejde videre og blive mere konkrete på opgaven. Vedr. 
skolehaver kan Morten Børup skolen hjælpe med inspiration. 
Michael kan være behjælpelig med kontakt til Jordbrugets 
Uddannelsescenter omkring evt. forløb på skolen. 
Helle sender præsentationen rundt til skolebestyrelsen. 
 

 

6 Valgmøde Michael 10 O Der afholdes valgmøde i forbindelse med 
skolebestyrelsesmødet. Der skal vælges en ordinær 
repræsentant og en suppleant.  

 



 
 

Til næste ordinære valg skal der sættes større fokus på at få 
kandidater. Punktet kommer på et skolebestyrelsesmøde igen 
til efteråret. 

7 Trafikforhold ML/ME 10 O Der udarbejdes en dobbeltrettet cykelsti på Baldersvej sammen 
med en ”kys og kør- bane” Parkeringspladsen lukkes for 
indkørsel mellem 7.30 og 8.30, for at undgå farlige situationer 
og for at få flere børn til at transportere sig selv sikkert og aktivt 
i skole. 
Dette arbejde er færdigt til d. 17. maj og skolebestyrelsen 
opfordres til at deltage d. 17., 18 og 19. maj om morgenen på 
parkeringspladsen og på Baldersvej hvis muligt. Meld ind til 
Mona eller Mette, hvis I har mulighed for at deltage en morgen 
eller to. D. 19. maj bliver der en officiel indvielse på Baldersvej 

 

8 Ungeprofilundersøgelsen SR 15 O Søren fremlagde nøgletal for ungeprofilundersøgelsen. 
Præsentationen sendes med referatet ud.  
Bestyrelsen ønsker, at punktet kommer på næste 
bestyrelsesmøde for nærmere drøftelse. 

 

9 Nyt fra formand Michael 5 O Anne deltager fra bestyrelsen i ansættelsessamtaler til 
pædagogstillingerne. 

 

10 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O Se punktet om fagfordeling  

11 Nyt fra ledelse ML 5 O Intet nyt.  

12 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Boris sender sit skriv til Michael til godkendelse.  

13 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Til næste møde: 
Ungeprofilundersøgelsen 
Kontaktforældremøder 
Skolefest 
 

 



 
 

 


