
Side 1 

 

 

Referat af møde 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 21-04-2021 

 

Tid:  18.30 – 20.30 

 

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 

3. Økonomi 

4. Skolebestyrelsens principper 

5. Nyt fra 

6. Evt. 

 

  

 

 

 

 



Side 2 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
 

Videre proces: 
  

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Status byggeri 
 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Byggeriet følger planen. 

I starten af maj kommer der betonelementer og det betyder at byggepladsen udvides i nogle dage. 

Der sendes en plan ud til alle forældre når byggepladsen forandres. 

 

Vi har haft besøg af en legepladskonsulent mhp at få tegnet en god og sammenhængende legeplads, med mulighed for 

aktiviteter, der tilgodeser alle behov. 

 

I forhold til multibane, arbejder hallen også på en plan. Vi tager kontakt til Sune, for at se om der kunne etableres et 

samarbejde. 

 

Det er vigtigt at tænke pigeaktiviteter ind i legepladsen – og meget gerne områder med overdækning. 

 

Videre proces: 
Taget til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Økonomi 
Budgetgennemgang 

 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Orientering om budget 2021 

 

Videre proces: 
Taget til efterretning 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Skolebestyrelsens principper 
Oversigt over principper. 

Er der nogle principper vi skal have gen-drøftet? 

 

  

Referat/beslutning: 
Vi skal have lavet et rul i forhold til gennemgang af vores principper. 

Det aftales at dagsordenen tilføjes et fast punkt med gennemgang af principper. 

Vi lægger ud med princip for idræt og badning 

 

Videre proces: 
Fast punkt tilføjes fremadrettet til dagsordenen. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet nyt til referat 

 

Personalet: Der tages i øjeblikket læsetest i alle klasser. Børnene klarer det flot. 

 Børnene savner at kunne være sammen på tværs af årgangen. 

 På mellemtrinet fylder de nye retningslinjer med øget fremmøde for 5. og 6. klasse.  

 Der planlægges med én ugentlig, udendørs dag for hver klasse. 
 

SFO: Mini-Spirerne starter 3. maj og vi er klar. 

 Vi har haft kontakt med alle forældre – og børnene glæder sig til at komme i skole. 

 

Ledelsen: Skoleårets planlægning er i fuld gang. 

 Der er kommet midler fra UVM til trivselsløft i folkeskolen. Lene Stiesen laver  læseløft for alle 

 ”gule” elever frem til sommerferien. Derudover har alle klasser fået mulighed for at tage på en udflugt. 

 Der har været et tilfælde af corona på skolen. En klasse og 3 personaler er sendt hjem. 

 Der opslås en pædagogstilling i SFO’en med opstart til august. 

Videre proces: 
Taget til efterretning 

 

 

  



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.  Alle 

Referat: 
Kort drøftelse af skolens håndtering i forhold til coronainformation. 

Bestyrelsen anbefaler at ledelsen laver en bred orientering til skolens forældre, når der opstår et coronatilfælde på 

skolen. 

 

Videre proces: 

 

 


