
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 18-15045 

Dok: 8142-21 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 12. januar 2021 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Virtuelt på Teams 

 

Mødeleder: Nina Jakobsen 

 

Afbud: Elevrådet 

 

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? 

 

Nej 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

a) Der er godt 60 børn som dagligt 
møder i skole til nødpasning. Vi er i 
hyppig dialog med lærerne om børn, 
der kan have det svært derhjemme, 
og disse børn har også mulighed for 
at komme i skole. 
Økonomi 2020: Forventer at vi 
kommer til at overføre en del til 
næste år, primært pga. fravær af én i 
ledelsen i stort set hele 2020. I 2021 
forventes nedgang i antal af børn i 



SFO og formentlig 1-2 færre klasser i 
skolen efter sommerferien. 
Orientering om pedelsituationen: To 
pedeller går på pension hen over 
foråret, der ansættes to nye med 
indmødested på Ølgod Skole. Lene 
er med i ansættelsesudvalget. 
Der er afholdt møde om skolernes 
brug af haller. 
Idrætslinjer i Varde Kommune skal 
udbydes til et/flere steder i 
kommunen – skal vi måske byde ind 
på det? Positiv indstilling til dette. 

b) Drøftelse af at det er vigtigt at alle 
lærere husker at kommunikere 
tydeligt ud også til forældre i 
forbindelse med 
hjemmeundervisning. Det kan være 
svært for lærerne at navigere i, hvad 
er for lidt og hvad er for meget, både 
i forhold til mængde af opgaver og 
henvendelser til forældre. 
Der er en oplevelse af at det 
fungerer fint, når skemaet følges. 

c) Det er dilemmafyldt om man kan   
kræve, at elever i overbygningen har 
kamera tændt.                                                          
Eleverne er generelt forbavsende 
gode til at være på Teams. 
Generelt fungerer det tekniske ret 
godt. 

d) Ingen med fra elevråd 
e) Ingenting 

 
 

5: Status på skolehverdagen med corona 

 

 

Drøftet under punkt 4. Lidt forskelle på 
hvordan det kører på forskellige årgange. 
 

6: Brugertilfredshedsundersøgelse fra 

2020 

(Bilag udsendt med meddelelser i december 

måned) 

 

Undersøgelsen er sendt til udvalgte 
forældre, vi ved ikke hvem og hvordan 
fordelingen har været. Der er indkommet 
forholdsvis få besvarelser, og der er 
usikkerhed omkring, hvad vi kan bruge disse 
besvarelser til. 
Skolebestyrelsen har gennemgået og 
forholdt sig til undersøgelsen. 
 

7: Revidering af principper: 

• Skolebestyrelsens tilsyn med 

undervisningen 

Principperne fortsætter med samme ordlyd.  



• Princip for SFO’s virksomhed 

 

Tilbagemelding fra udvalg (Maja, Heidi) 

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO skal 
gennemgås med henblik på evt. revidering. 
 

8: Revidering af principper: 

• Sejlads i småbåde 

• Fællesarrangementer i skoletiden 

 

Evt. nedsættelse af udvalg 

 

LBJ og Knud Erik kigger hver på et af 
principperne, og melder tilbage på næste 
møde. 

9: Evt. 

 
 

10: Lukket del af mødet: 

 
 

11:  Næste møde:  

Tirsdag d. 23. februar 

 

 

 


