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Referat af møde 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 23-02-2021 

 

Tid:  18.30 – 19.30 

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:  

Janne 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Status byggeri 

a. Trafik 

b. Seniorpatrulje 

3. Timefordelingsplan for skoleåret 2021-2022 

4. Evaluering af §16d ordning på mellemtrinet 

5. Nyt fra 

6. 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: 

Status byggeri 
Herunder trafik og seniorpatrulje 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Der er fuld fart på byggeriet. 

Det går efter planen. Lige nu etableres der sandpude, hvilket er gået rigtig godt. Der var afsat rigelige midler til 

fundering, men det viser sig, at undergrunden er mere stabil end ventet og der er styr på grundvandet. 

Byggeriet forventes færdigt ultimo januar 2022, hvilket betyder at vi starter det nye skoleår op i alternative lokaler. 

 

Seniorpatruljen har gjort et stort og flot arbejde for trafiksikkerheden omkring skolen. 

Vi forventer at 6. årgang overtager patruljeringen efter påske. 

 

I forhold til den tunge trafik omkring byggepladsen, er vores oplevelse, at der fra entreprenørfirmaet har været stor 

opmærksomhed på sikkerheden. Der skal fortsat være opmærksomhed på vognkommandører i forbindelse med lastbiler, 

der bakker ind på byggepladsen. 

 

Der opleves fortsat megen trafik på Vestergade om morgenen ved skolestart. 

Vi gør opmærksom på at bruge afsætningspladsen på Gl. Fjelsøvej. 

 

Videre proces: 
Jesper aftaler en hilsen til seniorpatruljen med Tove. 

Lone fremsender en liste over seniorpatruljemedlemmerne. 

 

Jesper skriver om afsætningsmulighederne i påskenyhedsbrevene 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Timefordelingsplan 2021-2022 
Timefordelingsplan er vedlagt som bilag og gennemgås på 

mødet. 

 

Godkendelse JP 

Referat/beslutning: 
Timefordelingsplanen blev gennemgået og godkendt. 

 

Videre proces: 
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Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evaluering af § 16d ordning 
Konvertering af understøttende undervisning til  

to-voksenordning 

 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Kort gennemgang. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: 5. og 6. årgang er tilbage én gang om ugen frem til påske. 

 Eleverne skal være udenfor. 

 Der er stillet en bus til rådighed hvis man ønsker det i den ene uge. 

 

SFO: Der gøres klar til mini-Spirerne, som starter 1. maj. 

 Primærteamet omkring gruppen er på plads. 

 Der laves nye garderober og de fysiske rammer gøres klar. 

 

Ledelsen: 5. og 6. klasse kommer tilbage i skole med 50 % fremmøde efter påske. 

 Der er lavet et udkast til en plan, som skal afklares med skolechefen. 

  

 Der er ikke krav om test for personale og børn over 12 år. Der bliver lige nu uddannet poderne,  

 så der er testkapacitet nok, når vores elever kommer tilbage. 

 90 % af skolens personale bliver testet på skolen 2 gange om ugen. 

 

 Der er bevilget en særlig pulje til fagligt løft og trivsel frem mod sommerferien. 

 I samarbejde med Lene Stiesen bliver der oprettet læse- og stavehold med udgangspunkt i  

 ALKALÆR-principperne. Der vil være fokus på vores 2-sprogselever og de elever der testes ”gule” i 

 ordblindetesten. 

 Alle klasser har desuden mulighed for at tage på ekskursion frem mod sommerferien. 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.  Alle 

Referat: 
Intet til referat 
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Videre proces: 

 

 

 
 

 


