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22. april 2021 

 
 

 
   Afbud: Rikke, Juliane, Esben  

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 1/3 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
Herunder også corona-situationen 
 
Orientering  
 

Formanden:  
- Selv coronasituationen er blevet hverdag 
- Ros til alle medarbejdere på skolen i denne svære tid 
Elevrådet: 
- Fælles elevrådsmøde i Herning 12/5 med deltagelse af Camilla og Simon; 

Camilla skal efterfølgende fremlægge for Børne- og Familieudvalget 
- Dejligt at være tilbage til fysisk undervisning 
- Begrænset eksamen venter forude 
Pædagogisk Forum: 
- Fokus på de ændringer, der kommer hver 14. dag - det kan være lidt be-

sværligt med de hyppige ændringer 
- Generelt er humøret fint 
- Godt med de lidt længere forløb med fx to fag pr. dag; det giver ro hos 

elever og lærere med ro til fordybelse. 
Kontoret:  
- En hilsen fra Rikke Grann 
- En stor ros til medarbejderne 
Skolernes Samråd: 
- Der er møde i juni 
Skole og Forældre: 
- Fokus på børnenes trivsel i en coronatid 
ØK: 
- Kim fortalte om det seneste møde 
- Ønske om at få etableret udsugning i metalsløjd (er ved at blive under-

søgt) 
- Ønske om at kigge på madkundskab (struktur og økonomi) 

4.  
Skoleårets planlægning 
2021-22 

- Timefordelingsplan 2021-22 
- Fagfordeling 
- Fagligt løft 
- Ansættelser 
- Skoleplan og A20 
- Kommende 0. og kommende 7. 
- Valgfag 
Inger orienterede. 

5.  
Årsberetning 2020 
 
Drøftelse 

Ideer til form og indhold blev drøftet. 
Punktet sættes på kommende møde. 

6.  

Ordblindeindsatsen  
v/Ketty 
 
Orientering 

Ketty er skolens ordblindevejleder. 
Ketty orienterede om Herning Kommunes styrkede ordblindeindsats. 



 

 

 

7.  
Input til nyt fra Bestyrelsen 
 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
April – Kim: Bestyrelsens opbakning til skolen, få konfirmationer, blå mandag 
til august/september, obs på fortsatte coronarestriktioner 
Maj - Charlotte 
Juni -  Jens Christian 

8.  Punkter til næste møde (25/5) 

- Coronaevaluering (evt. 14/6) 
- Årsberetning (25/5) 
 
Senere møder: 
- Madkundskab 
- Kommunalvalg og evt. følgevirkninger 

9.  Evt. 9. årgang og ugerne op til sidste skoledag 


