
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 17-06-2021 

 

Tid:  18.30 – 21.30 

 

Sted:  Det store mødelokale 

 

Der serveres ”sommerfrokost”. 

 

 

 

 

 

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:  

Rudi, Janne, Henrik, Dorte 

 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Status byggeri – herunder legeplads. 

3. Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på 

ungdoms- og voksenuddannelser 

4. Klubtilbud. 

5. Princip for skole-hjem samarbejde 

6. Mødekalender for skolebestyrelsen 

7. Kontakt til klasserne 

8. Afvikling af forældremøder i efteråret (ny model) 

9. Nyt fra. 

10. 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. 
Fokus på legeområder. Forslag fra leverandør fremlægges. 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen var enig i forslag om boldbaner øst for skolen. Ligeledes så få redskaber i skolegården som muligt. God ide, 

at tegne høvdingebold og ostebaner op i skolegården.  

Videre proces: 
Personale og ledelse arbejder videre med oplæg. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever. 
Der lægges i aftalen op til et øget antal frihedsgrader for skolerne herunder konvertering af uuv i indskoling til to-

voksenordning samt suspendering af elevplaner og kompetencekrav på mellemtrin. Skolechefen har besluttet, at 

skolebestyrelserne skal sende ansøgning til forvaltningen vedr. den del, der handler om konvertering af uuv. De øvrige 

dele tages der beslutning om til august. 

På mødet bedes bestyrelsen tages stilling til, om der skal konverteres understøttende undervisning i indskolingen. Det 

betyder kortere dage for de yngste samt yderligere to daglige lektioner med to voksne i klassen. 

Referat/beslutning: 
Det besluttes at de to yngste årgange konverterer to ugentlige lektioner til to-voksenordning. JP sender ansøgning til 

skolechefen på vegne af bestyrelsen. 

Videre proces: 
 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Klubtilbud. 

Der er fra en forælder rettet henvendelse til skolen 

vedr. oprettelse af klubtilbud for 4.-6.kl. Det er 

bestyrelsen, der indstiller til børne og familieudvalget, 

om der er ønske om og grundlag for, at starte et sådant 

tilbud op. 

13 forældre i 3., 4., og 5.årgang har tilkendegivet, at de 

ønsker at benytte tilbuddet, såfremt det oprettes. 

Lidt baggrund: 

Den 15.07.17 indstillede  Børne- og Skoleudvalget at 

spare 250.000 kr. på SFO2, så tilbuddet kun eksisterer 

i Gedsted. Dette blev efterfølgende vedtaget af 

Drøftelse JP 
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Byrådet. 

 

Den 06.06.18 forkastede Børne- og Familieudvalget et 

besparelsesforslag på at lukke Gedsted SFO2. Her blev 

opstillet måltal for at bevare SFO2 i Gedsted. 

 

Det betyder, at der ikke er en automatik for åbning af 

nye SFO2’ og heller intet budget dertil. 

 

Skolebestyrelsen kan fremsende et ønske om 

oprettelse til Børne- og Familieudvalget, men så skal 

det indgå som en del af budgetforhandlingerne – det 

betyder mødet i B&F den 12. august. Der er 

dagsordensfrist den 27. juli. 

 

Forældrebetalingen er  150 kr./mdr. pr. ugentlig 

åbningsdag.  

 

I Gedsted er der 2 ugentlige åbningsdage, og det 

udløser et kommunalt tilskud på ca. 75.000 kr. udover 

forældrebetalingen. 

 

 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at iværksætte fornyet spørgeundersøgelse til forældrene i 3.4. og 5. årgang. Der skal i 

forbindelse med undersøgelsen laves skrivelse til forældregruppen, hvori de foreløbige planer for SFO2 

beskrives. Der tænkes specifikt på forslag til aktiviteter. Ligeledes bør forældre orienteres om, hvilket 

personale, der påtænkes at stå for SFO2. Undersøgelsen skal løbe frem til d. 30/6, hvorefter der fremsendes 

ansøgning til politisk niveau. 

Videre proces: 
Jesper sender mail til samtlige forældre. Janni Jensen orienterer alle klasser. Brian opretter undersøgelse på nettet. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for skole-hjem samarbejde. 
Se vedhæftede bilag. 
 

Revidering af princip.  

Referat/beslutning: 
Forslag om Løbende samtaler 

Instruktionsvideo til regnealgoritmer 

Test resultater sendes hjem forud for samtale med vejledning til hvad resultatet betyder 

Bilaget slettes 

 

Videre proces: 
Tages med på afdelingsmøde 
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Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Mødekalender for skolebestyrelsen Orientering  

Referat/beslutning: 

Brian sender mødekalender ud. 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Kontakt til klasserne Valg af kontaktpersoner fra 

bestyrelsen. 

Alle 

Referat: 
0. Janne 

1. Charlotte, Rudi 

2. Rudi 

3. Janne, Lone, Susanne 

4. Lone, Rudi, Susanne, Henrik 

5. Charlotte, Marlene 

6. Marlene 

Videre proces: 
Der laves en liste til klasserne 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Afvikling af forældremøder i efteråret (ny 

model). Bilag 

Vi genopfrisker modellen.  

Referat/beslutning: 
Deles i indskoling/mellemtrin 

Forslag til workshop findes på bilag 

Dato for møderne findes af skolen 

Aftenen deles sådan der startes med ½ time i klasserne for 2 årgange, derefter workshops. Aftenen sluttes af 

med ½ time for den ældste årgang. 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 9 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: Intet til referat 
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SFO: Der ansat en pædagog på 30 timer til Kvisten og til kommende 2. årgang 

 Der kommer en ny pau-studerende pr 1/8  

 

Ledelsen: Der er ansat 3 lærere pr. 1/8 

 Der har været en episode i mini-Spirerne, hvor 2 børn har forladt skolens matrikel. Det 

 har givet anledning til at kigge på vores retningslinjer for tilsyn med børnene. 

  

Videre proces: 
 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 10 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt. Orientering  

Referat/beslutning: 
Kort drøftelse af parkeringsforhold foran skolen 

Kort drøftelse af de nye retningslinjer for corona – hvad gør vi nu? 

Forslag om at sende en virtuel hilsen fra skolebestyrelsen i august med årsberetning 

Videre proces: 
 

 


