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 Dato  
17. august 2021 
Kl. 17.00-19.00 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Mette Mølbach 
Boris deltog fra punkt 3 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Minireferent: Michael 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 1/6-21 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet. 

3 Konstituering Michael 25 DB Formand: Helle Dahl Peters 
Næstformand: Michael Sejer 
 

4 Kontaktpersoner til 
forældreråd 

Alle 10 DB Bestyrelsen drøftede, om funktionen skal fastholdes.  
Bestyrelsen besluttede at fastholde kontaktpersoner, da det kan være med til 
at synliggøre både bestyrelsens medlemmer og bestyrelsesarbejdet. 
Fordelingen af bestyrelsens kontaktpersoner:  
 
I år deltager skolebestyrelsesmedlemmer i det omfang, det er muligt. Man 
præsenterer sig kort på møderne, så forældrene ved, hvem 
bestyrelsesmedlemmet er. 
 
Datoer for forældremøder udsendes til bestyrelsen hurtigst muligt. 
 



 
 

5 Proces omkring 
frihedsgrader (bilag 1 + 2) 

- Muligheder 
- Krav 
- Konsekvenser 

ML 15 OD Processen blev gennemgået, og bestyrelsen kvalificerede kataloget over 
frihedsgrader. Bestyrelse vil behandle punktet igen den 22/9-21 efter 
indstilling fra ledelse og TRIO. 
Opdateret bilag udsendes med referatet. 
 

6 Udgang ældste elever?! 
I Corona-perioden har de 
ældste elever ikke haft 
udgang fra skolen. Skal vi 
genindføre udgang, eller skal 
vi fortsætte som nu? 

ML 10 ODB Det er et privilegie, som de unge mennesker skal have, men det kræver 
naturligvis, at det opfører sig fornuftigt både i butikkerne og på vejen frem og 
tilbage. ML orienterer eleverne og fortæller om kravene. 
 
 

7 Corona-nyt ML 10 O Vi har stadig fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 
Forældre har igen adgang, men nogle glemmer at spritte af/vaske hænder når 
de kommer ind på skolen. Vi laver et brush-up på det. 
 
Vi ser flere, som er nær kontakter. Vi skal stadig passe godt på. Holde afstand 
og spritte af. Der er opfordring til Coronapas for alle besøgende.  
 

8 Nyt fra formand Michael 5 O Utilfredshed over lukket P-plads mellem kl. 7.30 og 8.30 er en 
tilbagevendende udfordring. 
 
Helle er glad for, at hun er blevet valgt og glæder sig til samarbejdet. 
 

9 Nyt fra medarbejdere AP + MS 10 O Vi er kommet godt i gang. I Soffen er vi i gang med en omorganisering. Vi er 
startet op med mange børn, som aldrig har været i Soffen før i denne form. 
 

10 Nyt fra ledelsen MBK, ML, SR 10 O Ansættelse af tre pædagoger 2 barsler og én fast. Vi har yderligere barsler på vej, så 
vi håber, at det bliver muligt at skaffe gode vikarer. 
 
God opstart - dejligt at være tilbage til næsten normale forhold. 



 
 

 
Vi har fået taget godt imod tre nye 0. klasser.  
 
Grundfortælling 2021-22 er udarbejdet og sendes med referatet ud. 
Grundfortællingen er arbejdsgrundlaget for det kommende skoleår. 
 
Kantinen genåbnet for en mindre gruppe - de ældste elever. Vi udvider målgruppen 
lidt efter lidt. 

 
Skolepatruljen er på banen igen. 38 elever har tilkendegivet, at de gerne vil 
være med til at løse opgaven. 
 
Klubben havde Åbent Hus mandag. Der deltog ca. 30 forældre. 
Der har været en nedgang i antallet af indmeldte i SFO og Klub i 
Coronaperioden. Det betyder noget for vores økonomi fremadrettet. 
 
Legepladserne bruges af unge i weekenden, men de glemmer at rydde op 
efter sig, så der er glasskår og andre ubehagelige efterladenskaber, når vi 
møder ind mandag morgen. Det er ikke i orden. SSP, DMK og politi er 
opmærksomme på udfordringerne. 
 
Ærgerligt, at vores forældre ikke overholder indkørselsforbuddet mellem kl. 
7.30 og 8.30. 0. klasserne har fået særlig tilladelse til at køre ind de første 14-
dage af skoleåret. Derudover har enkelte elever fra E-klasserne en særlig 
tilladelse. 
 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Manglende overholdelse af indkørselsforbud. 
Konstituering 
Frihedsgrader 
 



 
 

 

12 Eventuelt 

 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B Der har været et kommunikationsmæssigt brist i overgangen mellem SFO og 
Klub-tilbud. 
 
Kontaktforældrerødder – oplæg ved Søren og Anne 
Forældrefolder fra bestyrelsen – Michael undersøger hos Birgitte 
Rundtur på skolen 
 


