
Skolebestyrelsesmøde 17. januar 2022  
kl. 18.00 - 20.30 (virtuelt møde) 

 
Deltagere:  
Forældrevalgte  
Elevrepræsentanter  
Medarbejdere   
Skolens ledelse  
 
Facilitator: Jesper Nielsen 
Afbud: Sandra Carstensen 
Fraværende:  
Referent: Inge-Marie Lyngs 
 

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden/alle 

  5 Dagsorden godkendt. 

2. Bordet 
rundt/forældrevalgte 

Høre om henvendelser til 

de forældrevalgte 

 10 Nina: Bekymring omkring den kommende 

klassedannelse i Boblen. 

Inge: Må afvente, hvor mange der rent faktisk 

skal starte i 0. klasse på Assentoftskolen. 

3. Nyt fra 
eleverne/elevrådet 

Høre nyt fra elevrådet  10 Trine: Hjulpet med til klippedagen og aktiviteter 

til de forskellige klasser.  

Elevrådet har også kigget på borde-bænke 

efter elevernes ønske. 

Ny formand for elevrådet er nu Trine 

Kjærsgaard Nielsen. 



Langt de fleste af eleverne har har været 

lettede over, at hjemmeskolen ikke varede 

længere. 

4. Stillingsopslag 

(skoleleder og 

pædagoger)/IC 

Opfølgning og 
sammensætning af 
ansættelsesudvalg 

Bilag 1 5 Skoleleder:Stillingsopslaget udarbejdet. Endnu 

ikke slået op. 

Vi foreslår Thea-Ann, Miriam og Jesper som 

deltagere i ansættelsesudvalget.  

Pædagog: Der skal ansættes 2 fuldtidsstillinger 

og eventuelt deltidsansatte, når Boblen starter. 

Miriam deltager i ansættelsesudvalget på 

Skolebestyrelsens vegne. 

 

5. Nedlukning og 

genåbning/alle 

Evaluering af seneste 

nedlukning og genåbning 

 15 Inge orienterede om nedlukningen før og efter 

jul. 5 dage inkl. juleafslutningsdag. 

Har fungeret godt også nødpasningen af ca 25 

børn i perioden. 

Udleverede ca 200 selvtest til forældre inden 

skolestart d. 5.1. 

Nu udleveres selvtest til alle til test 2 gange om 

ugen. 

Går pt efter omstændighederne godt. 

Forældrene er gode til at melde ind, når børn 

testes positiv, så skolen kan sende en 

standardskrivelse ud om hvad, der skal ske i 

den anledning. 

En udfordring at klasserne ikke må blandes. 



I SFO har det været nødvendigt at blande 

nogle elever specielt i yderpositionerne. 

Onlineundervisning kan være en udfordring for 

hjemmene. 

Vigtigt at hjemmene bliver orienteret om 

hvorvidt der er tale om online-undervisning 

eller ej. 

6. Skole/hjem-samarbejde 
m.m./BA og LS 

Oplæg om skole/hjem -

samarbejde m.m. 

 15 LS og BA orienterede om udviklingen i 

udvidelsen forældremøderne jfr. skolens 

principper. 

Alle årgangene har nu været igennem, så nu 

er der basis for at ændre i principperne.  

Udgangspunktet bliver nu 1 møde om året, 

men der er mulighed for at holde to, hvis man 

mener det er nødvendigt. 

Tilrettelæggelse af forældremøder var temaet 

for en pædagogisk dag i begyndelsen af 

skoleåret. 

BA og LS vil nu arbejde videre med 

tilrettelæggelse af afholdelse af elevsamtaler 

og skole/hjem-samtaler. 

7. Nedsættelse af udvalg til 

arbejde med princippet 

om skole/hjem 

-samarbejde/Jesper 

Drøftelse og nedsættelse 

af udvalg på baggrund af 

oplæg fra BA og LS 

 10 Udvalget nedsat. Deltagere: Helle, Julie, Trine, 

Sandra og Thea-Ann. 

Helle er tovholder. 

Inge er tilforordnet 

  



8. Valgperioder i 
Skolebestyrelsen/Jesper 

Drøftelse og beslutning 

om valgperioder fremover. 

Bilag 2 15 Valgudvalget foreslår, at vi skifter til forskudt 

valg hver 2. år.  

Valgudvalget: Inge, Jesper, Miriam og Thea-

Ann 

9. Skolebestyrelsesvalg 

2022/Valgudvalget 

Tilbagemelding fra 

valgudvalgets møde 

 10 Valgmødet skal være afholdt senest d. 4.3. - 

planlagt til d. 3.3. 

Kandidater kan melde sig senest 10 dage efter 

valgmødet. 

Valget skal offentliggørelse senest 7.2. 

Vi skal fortælle forældrene om 

Skolebestyrelsens arbejde inden det 

kommende valg. - eventuelt med en kort video. 

Skolebestyrelsens medlemmer opfordres til at 

kontakte emner, man synes vil kunne gøre 

gavn i skolebestyrelsen. 

Valgbestyrelsen arbejder videre med 

planlægningen. 

Line og Carsten genopstiller ikke. 

10. Økonomi/IC Gennemgang af bilag Bilag 3+4 10 Resultatet for 2021 ligger først klar i 

begyndelsen af februar. 

Drøftes nærmere på næste møde. 

Budgettet gennemgået. 

Kan komme udsving på i Skoledel, SFO og 

Juniorklubben på grund af ændrede elevtal. 

 



11. Princip om online -

undervisning/Helle 

Drøftelse af forslag om 

udarbejdelse af princip for 

online-undervisning. 

Bilag 5 15 Punktet udsættes i nogle måneder for at se 

hvor aktuelt on-line undervisning bliver. 

Men det er nødvendigt, at der bliver lavet 

noget arbejde omkring det. 

12. Skolebestyrelsesmøder - 

form og indhold/Jesper 

Drøftelse på baggrund af 

individuelle overvejelser. 

Bilag 6 20 Input fra medlemmerne. 

Hvordan bliver vi / og de nye medlemmer 

klædt på til arbejdet. 

Vi arbejder videre med det i løbet af foråret. 

13. Eventuelt   10 Intet 

 


