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Referat af møde 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 16-02-2022 

 

Tid:  18.30 – 21.00 

 

Sted:  Stort mødelokale 

 Mulighed for virtuel deltagelse 

 

 

 

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, Susanne 

 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Skolebestyrelsesvalg 

3. ”Kvistavisen” 

4. Konvertering UUV. 

5. Trafik på Gl. Fjelsøvej 

6. Konceptet MADRO 

7. Coronatiltag 

8. Nyt fra 

9. Evt. 
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Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
Godkendt 

 

Videre proces: 
  

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Skolebestyrelsesvalg 

 

Orientering/drøftelse JP 

Referat/beslutning: 
Orientering om valgprocessen 

 

Videre proces: 
 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

”Kvistavisen”  

Hvordan går det med tiltaget. 

Opfølgning og input MEP 

Referat/beslutning: 
I starten af marts laves der en ”avis” der fortæller om hvad der sker på Kvisten. 

Avisen bliver en opsamling af de aktiviteter der har været i februar. 

Avisen bliver både med billeder og tekst. Mona er tovholder på projektet. 

 

Opfordring til at vores kommende skoleforældre også får adgang til avisen for at fortælle om 

Kvistens aktiviteter. 

 

Videre proces: 
Tages med på næste møde 
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Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Konvertering UUV indskoling og mellemtrin Opfølgning og input JP 

Referat/beslutning: 
Der er gode erfaringer med at konverterer UUV på mellemtrinet. 

Konverteringen varetages af lærere og lægges sammen med dansk og matematik, således at 

timerne bruges ind i et fagligt løft. 

 

I indskolingen har 0. og 1. klasse konverteret UUV timer. 

Disse timer varetages af klassens pædagoger, således at der har været flere hænder i klassen. 

 

Skolebestyrelsen anbefaler at dette års model for konvertering af UUV fortsættes i næste 

skoleår. 

 

Videre proces: 
Evaluering af UUV tages med på mødet i marts. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Trafik på Gl. Fjelsøvej Opfølgning og input JP 

Referat/beslutning: 
Vi har fået svar på vores henvendelse ang. trafik på Gl. Fjelsøvej. 

Forvaltningen ser ikke at der er behov for yderligere trafikregulering. 

 

Etablering af ”kys og kør” ved den nye skolefløj påbegyndes umiddelbart efter vinterferien og 

forventes færdigt medio april 2022. 

 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Konceptet ”Madro” 

Et undervisningsmateriale rettet mod 0-2 klasse. 

Materialet har til formål at hjælpe eleverne til at 

opnå MADRO, der både fremmer sundhed og 

trivsel. 

Se mere på www.madro.dk  

 

Drøftelse af mulighed for at 

afprøve konceptet på skolen 

i 0.- 2. klasse 

Lone 

Referat/beslutning: 
Børnehuset bruger konceptet og har haft foredrag fra madro.dk.  

Efterfølgende har Børnehuset været rundt og fortælle om deres erfaringer. 

 

Fokus i konceptet er ikke nødvendigvis ro i spisesituationer, men mere det med at have et 

godt og sundt forhold til den mad man indtager. 

 

Videre proces: 
Ledelsen spørger om Børnehuset vil fortælle om projektet på et kommende personalemøde 
 

 

http://www.madro.dk/
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Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Coronatiltag 

PÅ skolen ønsker vi at påbegynde følgende 

igen: 

• Forældre kan hente børn i skole og SFO 

• Brug af køleskabe bliver muligt 

• Afholdelse af fællessamlinger i begge 

afdelinger. 

 

Drøftelse og beslutning Jesper 

Referat/beslutning: 
Selvtest bortfalder 

Der er ikke længere retningslinjer for corona i forhold til skolen 

 

Skolebestyrelsen anbefaler at skolen fjerner de sidste restriktioner i skole og SFO 

 

Videre proces: 
Ledelsen laver forældreinformation fredag i uge 7 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra Orientering  

Referat/beslutning: 

 
Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: Mellemtrinet er flyttet ind i den nye bygning 

 Fredag er der fastelavn for hele skolen 

 Det er dejligt at kunne være sammen på tværs af klasserne igen 

 Den nationale trivselsmåling er påbegyndt 

 

SFO: Der er dejligt mange børn i SFO’en 

 Der bliver opslået en pædagogstilling med ansættelse pr. 1/5 2022 

 Vi forventer at der kommer godt 40 børn i vores mini-SFO til maj  

  

Ledelsen: Information om ophør af langtidssygemelding 

 Information om 2 barsler og ansættelse af barselsvikarer 

 Vi har en del corona-sygefravær 

Videre proces: 
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Dagsorden: 

Pkt. 9 

  

Evt.   

Referat 

Multibanen er meget glat når den våd 

Opfordring til at lægge billeder op på AULA fra de arrangementer der afvikles 

På næste møde er der guidet tur på skolen og SFO for bestyrelsen 

Videre proces. 


