
Skolebestyrelsesmøde 14. december 2020 kl. 18.00 
Googlemeet – online møde 

 

Deltagere: 
Forældrevalgte 
Elevrepræsentanter 
Medarbejdere 
Skolens ledelse 
 
Facilitator: Inge og Carsten 
Referent: Carsten 
Afbud: Kathrina Kjærsgaard, Sandra R. Carstensen, Inge Marie Lyngs, Helle Arvesen og eleverne 
  

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi 

udrette? 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af dagsorden   2   

2. Elevrådet Nyt fra elevrådet   Eleverne var ikke til stede, så vi 

venter med nyt herfra til mødet i 

januar.  

 

3. Trafik Orientering CA og Jesper orienterer  CA fortalte om henvendelse fra 

Veje og Trafik, idet borgmesteren 

skal svare Anker Boye på den 

mail, vi tidligere har behandlet i 

skolebestyrelsen. 

Jesper fortæller om et kommende 

møde i januar, hvor alle aktører, 

SIF, Toftegården og skolen skal 

mødes igen. 



4. Skoleudviklingsplan Orientering CA orienterer  Byggeudvalget, faglærere og CA, 

har været på besøg på 

Korshøjskolen og Tirsdalens Skole 

for at hente inspiration til 

renoveringen af vore egne H&D og 

F/K-lokaler.  

Møde igen primo januar for at 

kvalificere forvaltningens forslag.  

OBS på at der af midlerne skal 

trækkes penge ud til brandsikring.  

Det tegner lovende, også med 

idéerne om etablering af 

udeundervisnings-områder. 

5. Orientering fra ledelsen Orientering IC/CA orienterer  IC orienterede om hjemsendelsen 

af 5. – 9. årgang og overgangen til 

fjernundervisning (viste ex. på mail 

udsendt til de berørte teams). Vi 

har været ramt på driften af mange 

medarbejdere, der skulle 

testes/sygdom/ en med 

graviditetsgéner m.m.  

Vi har fastansat to nye 

deltidsansatte lærere 1/1 2021 og 

én i et sygevikariat frem til 

sommer. Der vil komme en del 

skemaændringer i det nye 

kalenderår som følge af 

ovenstående. 

CA spurgte til bestyrelsens 

holdning til en rolig opstart på det 



nye kalenderår, så vi ikke 

nødvendigvis skal møde fysisk på 

skolen 4/1? Der blev nikket ja til, at 

en velforberedt skolestart er at 

foretrække, så vi kan levere en 

tryg og sikker start for både elever 

og medarbejdere. 

6. Evt.    Tak for jeres indsats i 

skolebestyrelsen i dette 

semester. Og de varmeste 

hilsner om en glædelig jul og et 

godt og helsebringende nytår til 

jeres og jeres familier. 

 
 

Næste møde 26. januar 2021 


