
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 18-15045 

Dok: 43525-21 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 23. marts 2021 

Tidspunkt: 17.00-18.30  

Sted: Virtuelt på Teams 

 

Mødeleder: Nina Jakobsen 

 

Afbud: Karina Skærbæk 

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 

 

Lene Bech Jeppesen 

Kim Larsen 

 Dagsorden: Referat: 

 
1: Velkomst 

 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

Godkendt. 
En orientering under den lukkede del af 
mødet. 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

a) Vi følger processen nøje omkring 
handicaptilgængelighed og at 
arbejdet foregår hen over 
sommerferien. 

b) Intet nyt 
c) Stor ros til at det kan lade sig gøre at 

blive testet på skolen 
d) Ikke med 
e) Ikke noget 

5: Status på skolehverdagen lige nu 

 

 

Lidt om skemaet lige nu, hvor 0.-4. er i skole 
hver dag med få voksne på en årgang, og 
hvor der er udeskole for 5.-8. en dag om 
ugen, primært fokus på trivsel og det sociale.  



9. årg. i skole én klasse pr. uge, kører stort 
set med fuldt skema 
Afventer nye retningslinjer i forhold til 
planlægning af skolegangen for 5.-8. årgang 
efter påske.  
Orientering om podning for Covid-19 på 
skolen for elever og personale. 
 

6: Nedrivning af gymnastiksal  

Orientering 

 

Det er planlagt, at gymnastiksalen skal rives 
ned i elevernes sommerferie, det kan dog 
vise sig at det først bliver senere pga. 
travlhed hos håndværkerne. 
 

7: Skoleåret 2021-22 

Elevtal, personale og økonomi – orientering 

 

 

Forventet elevtal pr. 1. august er ca. 480 
elever, hvilket vil betyde sammenlægning af 
klasser. 
Overførslen fra 2020 til 2021 skal bruges til 
tilpasninger i fht. personale i forbindelse 
med næste skoleår.  
Derudover forventes det, at en del af 
overførslen skal afleveres til 
kommunekassen til dækning af ekstra 
udgifter pga. COVID-19. 
 

8: Skolebestyrelsens årsberetning  

- Input og stikord til beretningen 

 

 

Drøftet – input leveret. 

9: Klasserådets roller (bilag) 

• Folder 

• Møder  

• Aktiviteter 

 

Ingen ændringer til folderen. Ved et nyt 
skoleårs start mindes kontaktforældrene 
om, at folderen findes. 
 
 

10: Revidering af principper: (bilag) 

• Opfyldelse af undervisningspligt ved 

musik eller eliteidræt 

• Undervisningens organisering 

 

 

Ingen ændringer. 

11: Evt. 

 

 

 

12: Lukket del af mødet: 

 

 

 
 

13:  Næste møde:  

Tirsdag d. 4. maj 2021 

 

 

 

 


