
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 18-15045 

Dok: -20 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 29. september 2020 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Virtuelt 

Mødeleder: Nina Jakobsen 

 

Afbud: Elevråd 

 

Mødedeltagere: 

 

Maja Møller Stub 

Nina Jakobsen 

Poul Pedersen 

Martin Bjerre Ehmsen 

Knud Erik Hansen-Vestkær 

Heidi Linnet Baumann 

Karina Skærbæk 

Kirsten Wichmann 

Lisbeth Lykke Christensen 

Bertram Vilhelm Madsen (elevråd) 

Bente Smedsgaard Christensen 

(elevråd) 

 

Lene Bech Jeppesen 

Kim Larsen 

 Dagsorden: Referat: 
 

1: Velkomst 

 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

Godkendt. 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

Godkendt. 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

a) Forældre reagerer på det, vi sender 
ud, fx om børnefødselsdage, og ikke 
alle er lige tilfredse. Det er 
uhensigtsmæssigt at noget er 
restriktioner og andet er 
vejledninger, men vi er forpligtede 
på at sende det ud, som vi modtager 
fra myndighederne og Varde 
Kommune. 
Smittetallet er så småt på vej ned i 
Varde Kommune, men er dog stadig 
højt.  



Vores nye lærer, Louise, starter på 
torsdag. Vi havde 
ansættelsessamtaler i går til ny 
afdelingsleder. En kandidat er fundet 
og vedkommende har takket ja.  
SFO-tilmeldinger går så småt op 
igen. 

b) Intet 
c) Vi arrangerer skolernes motionsløb 

på en coronavenlig måde.  
d) Deltager efter aftale ikke i dag 
e) Intet 

 
5: Trafikken omkring skolen – herunder 

revidering af trafikpolitik 

- evt. nedsættelse af udvalg 

 

 

 
Udvalg nedsat til gennemgang og revidering 
af trafikpolitikken: Nina, Heidi og Karina.  
 

6: Opfølgning fra kursus for nye 

skolebestyrelsesmedlemmer 

- Hvad har vi brug for at blive klogere 

på? 

 

Kurset blev pga. corona afviklet virtuelt, 
hvilket fik det til at blive en meget ”tung” 
oplevelse.  
 

7: Rammerne for skolebestyrelsens 

arbejde og skolens økonomiske 

rammer 

- Slides udsendt med sidste referat.  

Evt. spørgsmål hertil. 

 

Ingen spørgsmål lige nu. En del var dækket 
ind via inspirationsaftenen for nye 
skolebestyrelsesmedlemmer også. 

8: Budget 2021 – resultatet af 

budgetseminar 

- Orientering. 

 

Gymnastiksal er taget ud af drift – derfor 
afsat flere midler til haltimer. 
Parkeringspladsen ved Indskolingen bliver 
asfalteret. 
 

9: Præsentation af AULA og hjemmeside 

for nye medlemmer 

- Kort gennemgang af hjemmesidens 

opbygning.  

 

Ikke behov for præsentation af hjemmeside 
og AULA. 
I løbet af foråret 2021 drøftes og Aula og 
Meebook skal være et punkt ved 
forældremøder eller vi kan lave workshops i 
forbindelse med forældremøderne. 
 

10: Revidering af principper: 

• Anvendelse af digitale medier 

• Non alkohol 

 

Martin, Maja og Heidi kigger på principperne 
forud for næste møde. 

11: Læringsbesøg for forældre i efteråret 

- Afklaring af hvad der kan lade sig gøre 

 

Pga. Corona bliver alt efter ”det muliges 
kunst” i øjeblikket. Vi må ikke invitere 
forældre ind på skolen lige nu pga. corona, 
derfor opfordres lærerne til at afvikle skole-
hjem- samtalerne virtuelt for at undgå at 
skubbe dem foran sig. I forhold til 



besøgsdage arbejder nogle klasser på at lade 
børnene lave noget virtuelt, der kan 
fremlægges for forældrene. Man må godt 
mødes udenfor i dette tilfælde. 
 

12: Evt. 

 
Intet. 

13: Lukket del af mødet: 

 
 

14:  Næste møde:  

Tirsdag den 27. oktober 2020 

 

 

 


