
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 15-12-2021 

 

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:  

Henrik, Janne 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Forebyggende tiltag corona og opfølgning nedlukning.. 

3. ”Kvistavisen” 

4. Nyt fra 

5. 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: 

Forebyggende tiltag corona/opfølgning 

nedlukning. 

 

Orientering./drøftelse JP 

Referat/beslutning: 
Torsdag d. 2. december lukkede Aalestrup Skole ned pga. den nye corona variant omikron. 

Skolen var lukket i en uge. 

Skolen indførte derefter opdeling i stamhold, vi har få voksne i klassen og forældre afleverer udenfor. 

Status er lige nu, at det er flere dage siden at skolen har modtaget ny information om smittede børn. 

 

Onsdag d. 15. december sendes alle skoleelever i hele landet hjem til fjernundervisning. Der er åbent for nødpasning og 

nødundervisning til og med onsdag d. 5. januar 2022. 

 

Incidenstallet er fortsat højt i Aalestrup, det er derfor for tidligt at sige noget om tiltag når vi vender tilbage i januar. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

”Kvistavisen”  

Hvordan går det med tiltaget. 

Opfølgning og input Mona 

Referat/beslutning: 
Det er fortsat planen at Kvistavisen skal i gang efter nytår. 

Arbejdet starter i starten af det nye år. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: Fjernundervisning er startet op i alle klasser i dag. 

 Der er 24 elever i nødpasning og 4 elever til nødundervisning 

  

SFO: Den koordinerede feriepasning er aflyst hen over julen. 

 Renovering af Kvisten skrider frem, og dagene op til juleferien bruges til at flytte møbler på plads. 

 

Ledelsen: Kort orientering om budgetafslutning, som er lavet d.d. 

 Budget 2022 viser at der ikke skal normeringstilpasses. vi går dog ind i det nye år med et  

 stramt lønbudget. 

 

Videre proces: 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

  

Evt.   

Referat 

 

Videre proces. 


