
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 10-05-2021 

 

Tid:  18.30 – 20.00 

 

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:  

Lone, Charlotte 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Status byggeri – herunder legeplads. 

3. Forældrehenvendelse – mulighed for klubtilbud. 

4. Princip for idræt og badning  

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 herunder legeplads. 
 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Der bliver monteret elementer i den seneste uge. 

Vi er snart klar til rejsegilde – yderligere information kommer snarrest. 

Tidsplanen for byggeriet følges og økonomien holder. 

Der er gode tanker omkring etablering af nyt legeområde.  

Der har været dialog med hallen. Halinspektøren er enig med skolen i, at der ikke kan etableres en fælles multibanen, da 

banens placering skal være i umiddelbar tilknytning til skolen, så eleverne kan benytte banen uden at skulle krydse vej 

og parkeringsplads. 

 

Den nye ”Kys og kør” plads etableres efter at byggeriet er afsluttet og står færdig senest første april 2021. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Forældrehenvendelse – mulighed for 

klubtilbud. 

Der har været en henvendelse til skolen vedr. mulighed for 

oprettelse af et klubtilbud 4.- 6.kl. Der er ønske om at 

undersøge forældres interesse.  

 

Drøftelse JP 

Referat/beslutning: 
Vi undersøger i øjeblikket vilkårene for at etablere et klubtilbud – hvor mange børn skal der være tilmeldt og hvad vil 

tilbuddet koste for forældrene? 

 

Når vi kender vilkårene for at etablere et tilbud, laves en skrivelse ud til vores forældre, for at få en tilkendegivelse af, 

om der er grundlag for at etablere et klubtilbud. 

 

Såfremt der er tilslutning til etablering af tilbuddet, laves der en ansøgning om en udvidelse af servicerammen. 

 

Videre proces: 
Punktet tages med på næste møde 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for idræt og badning  
Revidering af princip. 

 

  

Referat/beslutning: 
Princippet blev revideret 

Det undersøges om fællesvask af skolens håndklæder er problematisk. 

 

Videre proces: 
Tilbagemelding på næste møde 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: Alle elever er nu tilbage på skolen – det er dejligt. 

 Vi er lidt presset på lokaleplads – særligt lige nu, hvor vi gennemfører tests. 

 Forårets skole/hjem samtaler er i gang  
 

SFO: Mini-SFO er startet op og det er gået rigtig godt. Der er startet 44 børn. 

  

Ledelsen: Vi har pr. 1/8 to vakante stillinger – en lærerstilling og en pædagogstilling. 

 I denne uge træffes der afgørelse om møblering af den nye skolefløj. 

 Byrådet har besluttet at lejrskolen i 6. klasse dette år er aflyst. 

 Det er kommunalt besluttet, at indskolingsmodellen skal udvides med virkning fra næste skoleår, 

 hvilket betyder, at vi som minimum skal have dækket 8 ekstra matematiktimer. 

 Det er desuden betonet, at indskolingsmodellens timer skal dækkes af uddannede vejledere. 

 Det betyder, at vi skal have uddannet yderligere en vejleder i henholdsvis dansk og matematik. 

 

  

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.  Alle 

Referat: 
Der er dialogmøde d. 25/5, hvor formand, næstformand og skoleleder deltager 

 

 

Videre proces: 

 

 


