
Skolebestyrelsesmøde 21. oktober 2020 18.30 – 20.30  
Møderum 2 

 
Deltagere: 

Forældrevalgte 

Elevrepræsentanter 

Medarbejdere 
Skolens ledelse 
 

Facilitator: Jesper Nielsen 

Referent: Inge-Marie Lyngs 
Afbud: Kathrina Kjærsgaard(studier) Henrik Norup(TR-kursus) 
 

 

Emne  

(og ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsorden godkendt.  

2. Elevrådet Velkommen til Trine 8.Y og 

Ida 7.X 

Eleverne præsenterer 

sig og fortæller om 

valget/elevrådsarbejde

t/forventninger til 

arbejdet i SKB. 

10 Medlemmerne præsenterede 

sig for de nye medlemmer. 

Trine er elevrådsformand og 

går i 8.y. Ida er næstformand i 

elevrådet og går i 7.x. 

Elevrådene er først ved at 

starte op pga Corona-

situationen. 

 

  



3. Velkommen til nye 
medlemmer/CA 

Byde velkommen til Thea-
Ann Harboe, nyt medlem, 
og 1. suppleant og aktivt 
deltagende Sandra Rygaard 
Carstensen. 

Velkommen og 

derefter præsentation. 

Hvad er de nyvalgte 

optaget af? 

10 Efter fredsvalg er de nye 

medlemmer: 

Thea-Ann der har en datter i 1. 

kl. og Sandra, der har en dreng 

på 1. årgang.  

4. Fra årshjulet/Alle 
 
Principgennemga
ng 

Fra sidste mødes referat: 
”Skolebestyrelsen 
fremsender forslag inden 
udarbejdelse af 
dagsordenen til næste 
møde”. 

Der er ikke indkommet 

forslag – skal vi aftale 

et tema til november-

mødet 19/11? 

Er der nogle 

principper, der trænger 

til en justering? 

 

20 Vi starter op med en 

gennemgang af principperne 

1. UUV 

2. Skolehjemsamarbejdet 

3. Kommunikationsstrategi. 

Vi starter på mødet i nov. Med 

Skolehjemsamarbejdet. CA 

undersøger, om Betina og Liza 

kan deltage. 

Temaer: Læring/evaluering af 

Covid 19. - skal tages op på et 

senere møde 

5. Løft af fysisk uv-

miljø samt rundtur 

på skolen for at se 

resultatet af 

renoveringen af 

vores 

baderum/CA-IC 

Høre om status på planerne 

for anvendelse af midlerne. 

Se de nye faciliteter 

 30 De nyistandsatte baderum blev 

besigtiget 

Der er kommet ønsker fra 

personalet om nye møbler og 

etablering af en ”skole-have” til 

brug i N/T-undervisningen. 

6. Ledelsen 

orienterer 

Begrænsninger/ændringer 

grundet Covid-19/Corona 

 20 Legeplads og nye baderum er 

indviet. 



Personale/CA-IC Der er flere end før, der kører, 

hvor det er forbudt.  CA 

orienterer kommunen. 

Præsten har meddelt, at der 

ikke kan gennemføres 

julegudstjeneste på grund af 

corona-restriktioner. 

Vi er i ”tænkeboks” også i 

forhold til juleklippedag. 

Inge og Carsten orienterede om 

personalesituationen.  

Agnethe Lindh går på efterløn 

d. 30.10.  Vi kan desværre ikke 

afholde nogen reception, da det 

betegnes som et socialt 

arrangement. 

Aftalt at CA formulerer en 

henstilling til forældrene om at 

være opmærksom på de 

generelle henstillinger vedr. 

Corona. 

10. Evt.    Næste møde d. 19.11 2020. 

 


