
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 10-02-2021 

 

Tid:  18.30 – 19.30 

Sted:  Virtuelt 

 

 

 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Status byggeri – trafik. 

3. Genåbning. 

4. Socialt virtuelt arrangement 5 - 6 kl. 

5. Nyt fra 

6. Evt. 

 

 

 

 

 

 



Side 2 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
Godkendt 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Status byggeri – trafik 
Morgentrafik – hvordan er de første dage forløbet. 

Orientering. JP 

Referat/beslutning: 
Seniorpatruljen er på plads og de gør det supergodt.  

Det virker som om de nye indgange fungerer og at elevernes skolevej er tryg. 

 

I løbet af uge 7 og 8 vil grå fløj være fjernet. I uge 9 påbegyndes bygning af den nye fløj. 

Lige nu drøftes indretning af skolegård. 

 

Videre proces: 
Vi forbereder en tak til seniorpatruljen – kan evt. holdes i hallen. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Genåbning.. 
Hvordan har bestyrelsen oplevet genåbningen? Er der behov 

for justeringer? 

 

Drøftelse. JP 

Referat/beslutning: 
Opstarten er gået fint – elevene har glædet sig til at komme i skole igen. 

Eleverne har oplevet at det har været trygt at komme tilbage.  

 

Det er nogle lange dage for vores 4. klasser. Vores legepladsområde er indskrænket og derfor skal klasserne deles om de 

områder der er. Skolen anbefaler at man kommer ud og at man bruger andre udeområder end legepladsen. 

Fokus på de aktiviteter, der planlægges i ydertimerne. 

 

Hjemmeundervisningen for 5. og 6. årgang fungerer stadig godt. 

 

Videre proces: 
Vi følger op på links, der ikke virker korrekt i AULA og en problematik omkring YouTube 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Socialt virtuelt arrangement 5 - 6 kl. 
 

Drøftelse og beslutning Susanne Bøg 

Referat/beslutning: 
Flere forældre oplever, at deres børn føler sig ensomme og uden for fællesskabet, fordi de fælles aktiviteter for klassen 

bliver aflyst på grund af corona. 

 

Bestyrelsen opfordrer forældrerådet i alle klasser til at lave et socialt tiltag i løbet af marts. 

Klasselærerne opfordres til at lave en buddy ordning i 5. og 6. klasserne. 

 

Videre proces: 
Susanne og Brian laver et forslag til en skrivelse.  

Kontaktpersonen fra bestyrelsen, sender skrivelsen ud til de enkelte klassers forældreråd. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra Orientering  

Referat/beslutning: 

Formanden: Intet til referat 

Personalet: Der har været afviklet virtuelle forældremøder på mellemtrinet. 

 Opstarten  

Ledelsen: Der laves ikke skriftlige elevplaner i foråret 2021 
 Opstilling af det nye legetårn skrider planmæssigt frem 

 Personalet får tilbudt 2 ugentlige kviktest i arbejdstiden på skolen. Testningen er en anbefaling. 

  

  

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.  Alle 

Referat/beslutning: 
Intet til referat 

 

Videre proces: 

 

 

 
 

 


