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0.  Referat 12. maj (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelsen har pt. travlt, og har etableret et team for at løfte opgaverne. Skolelederen er 

forsat sygemeldt og der er en delvis sygemelding i sekretariatet. 

 

Der er set på coronaerfaringer både de positive og de knap så gode – bl.a. har de små 

hold med én voksen været godt (mere ro og bedre mulighed for hjælp pga. færre 

børn til én voksen). Fjernundervisningen har været løftet på en god måde, og det kan 

indtænkes fremadrettet med opmærksomhed på, at den form ikke kan stå alene. 

 

Der har været afholdt nationale test på 3. årgang matematik, og trivselsmålingen er 

blevet gjort færdig – begge ting jf. beslutning fra UVM. Resultat af trivselsmåling er 

på trods af de noget anderledes vilkår pga. corona’en god. 

 

Ledelsen har lavet et lille anerkendelses arrangement, hvor med medarbejderne på 

forskellig vis blev anerkendt for deres indsats i coronaperioden. 

 

Der har været arrangeret en lidt anderledes 9. klasseafslutning under hensyn til 

corona-retningslinjer, og den var en stor succes! 

 

Dimissionen bliver jvf. gældende coronaretningslinjer afholdt klassevis i festsalen og 

ude i skolegården. 

 

Der er generel skulderklap til lærernes og skoleledelsens indsats i den turbulente 

periode.  

 

Lærerne udtrykker, at det har været hårdt, men også interessant at blive smidt ind i 

nye konstellationer. Er man vant til udskolingen kan man blive blæst bagover af en 2. 

klasse og vice versa.  

 

 

2.  Fagfordeling – afslutning: pensioneringer og nye lærere 
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 Henrik Segato og Søren Bjarne Jensen går på pension, mens Britta Johannesen går 

delvis på pension, da hun fortsætter med et antal tysk hold 

 

Nye lærere er Savina matematiklærer på Li*, Louise og Kamilla dansklærere på 3. 

årgang og Birgit, matematiklærer på 3. årgang i et barselsvikariat. 

 

Der har været mange ansøgere først og fremmest til dansklærere stillingerne, mens 

der har været lidt færre til matematiklærer stillingerne, hvilket er generelt i 

øjeblikket. 

 

3.  Skolestart 20-21 

Skolestarten bliver uden fælles opstart – vi starter klasse-/årgangsvis hhv. kl. 8:00 

med en lille forskydning på 3. årgang kl. 8:15 på SYV* og kl. 8:30 på Li* 

 

4.  Møderække 20-21 

Forslag til ny møderække præsenteret og behandlet og godkendt med en enekelt 

ændring: kontaktforældremøde flyttes til d. 1. marts 2021, og der er almindeligt møde 

d. 26. januar 2021. Den nye og endelige møde-rækker sendt ud pr. mail og lagt på 

skolens hjemmeside under skolebestyrelsen 

 

5.  Farvel til medlem og nyt medlem træder ind 

Ditte Baden Heller stopper i skolebestyrelsen, da hun ikke længere har børn på 

skolen. 

Formanen tager kontakt til suppleant mhp. indtrædelse i skolebestyrelsen 

 

6.  Emner og temaer for SKB i perioden 20-21 

Skolen har sagt ja til et projekt om fælleskaber: ”It takes a village to raise a child”, og 

fællesskaber vil være et tema for skolebestyrelsen. 

 

Overgange ønskes drøftet, specielt overgangen fra Li* til Syv*, herunder elevernes 

udfordringer og succeser i den forbindelse. 

 

Fraværsregler og elevers ferie udenfor skoleferierne, herunder lærerne oplevelse af, 

hvad det betyder for undervisningen og eleverne tages op som tema. 

 

Fleksibel skema ønskes taget op, herunder en redegørelse for, hvorfor vi har det, og 

hvad det giver til undervisningen. 

 

Et forslag til emne er ”bestyrelsens mål / kernesag” for den resterende periode. 

 

7.  Evt. (5.min) 

På næste møde tages coronaperioden op, herunder gevinster og omkostninger. 
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Det digitale spor (formanden uddyber) 

 

Ordlyden af Aulabeskeder diskuteres. Hvilke detaljer skal inkluderes når man fx 

forklarer hvilken platform der vælges til fjernundervisning.  

 

 

 


