
 
Dagsorden skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 18-15045 

Dok: 113069-21 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 24. august 2021 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Ølgod Skole, lærerværelset, Skolegade 11 

 

Mødeleder: Nina Jakobsen 

 

Afbud: Elevråd ikke valgt endnu 

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 

Elevrådet 

 

Lene Bech Jeppesen 

Kim Gjøe Larsen 

 Dagsorden: Referat: 

 
1: Velkomst 

 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

Ingen. 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

Godkendt. 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

a) Elevator i B- og C-bygning er nu i 
drift. Gymnastiksalen er under 
nedrivning, og der arbejdes med 
planer for etablering af et skur til 
pedellernes køretøjer, samt et 
overdækket område. På 
Indskolingen er de sidste gulvtæpper 
blevet udskiftet med linoleum. Der 
er fortsat udfordringer med klinker 
som løsner sig i aula og gangareal. 
Asfaltering af p-pladsen ved 
Indskolingen er netop afsluttet. 
Skoletanterne er startet igen. 



Økonomien ser fornuftig ud. 
Elevtallet er faldet i forhold til sidste 
år. 
 

b) Intet at berette. Ikke hørt fra 
skolebestyrelsesnetværk i lang tid. 
 

c) Vi er kommet godt i gang 
 

d) Deltog ikke 
 
 

e) Drøftelse af Aula-udfordringer. 
opfordring til at det kommer med på 
forældremøder. 

 
5: Skolestart – skolehverdagen lige nu 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleåret er startet med fortsatte corona-
restriktioner, som forhåbentlig kan udfases 
hen over efteråret. En enkelt elev har været 
testet positiv siden skolestart. 
Forældremøderne afholdes som 
udgangspunkt klassevis. 
 
Orientering om tre fokusområder: 

• Projekt læselyst 

• Dysleksivenlig skole 

• To-voksenordning 
 

6: Revidering af principper: 

• Lejrskoler og hytteture 

• Ansættelser 

• Skole-hjemsamarbejde 

 

Skal der nedsættes udvalg? 

 

 

• Lejrskoler og hytteture: Fortsætter 
uændret.  

• Ansættelser: Lille ændring i ordlyd 

• Skole-hjemsamarbejde: Udsættes til 
et senere møde. 

 
 

7: Deltagelse ved forældremøder og evt. 

arrangement for klasserødderne 

 

 

 

Drøftelse af skolebestyrelsesmedlemmernes 
rolle på forældremøderne, samt drøftelse af, 
hvad medlemmerne skal orientere om. 
 
Skal vi lave arrangement for klasserødder? 
Er det bedst at vente lidt og gøre det i 
forbindelse med valg til forår? Det besluttes, 
at vi venter lidt med det. 
 

8: Høring af det kommunale budget 

 

 

Generel enighed om, at det er svært at 
sætte sig ordentligt ind i et værk på flere 
hundrede sider. 



Der afgives høringssvar i samarbejde med 
MED-udvalget.  
 

9: Evt. 

 

 

Det har været en henvendelse i forhold til 
forældredage som vi havde tidligere. De er 
lavet om til forældrebesøgsdage og styres af 
de enkelte årgange. 
 
 

10: Lukket del af mødet: 

 

 

Ingen punkter 

11:  Næste møde:  

28. september 2021 

 

 

28. september 2021 kl. 17.  
Mødet fremgår ikke af den oprindelige 
mødekalender. 
 

 


