
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 

12. august 2021 
 

 Afbud: Juliane, Esben, Gitte, eleverne 
 

Pkt. Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 14.6 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 

Orientering  
 

Formanden:  
Velkommen til to nye medarbejderrepræsentanter, Rikke og Mona. 
 
Elevrådet:  
Elevrådet er ikke valgt endnu, men er klar til næste møde. 
 
Medarbejderne: 
Ordblindefokus også i dette skoleår - både med fællesoplæg og hands on kurser for 
undervisere ift. hjælpemidler. 
 
Kontoret: 

• Nye medarbejdere (fagligt løft-pulje) 

• Øvrige nyansættelser 

• Stillingsopslag sekretær 

• Stillingsopslag pædagogisk leder:  
Ansættelsesudvalg: Jens Chr., Jacob samt skolefolk 

 
Skolernes Samråd: 
Næste møde er 26/8 kl. 19-22 
 
Skole og Forældre: 
Intet til referat 
 
ØK: 
Næste møde afholdes 28. september kl. 14.45-16.15 
Valgt til ØK: Kim 

 

4.  

 
Forældremøder 21/22 
 

Aftaler om, hvad der skal fremlægges 
på møderne  

 

Jens Christian har udsendt et oplæg. 

5.  

 
Skoleplanen og indsatser 2021-22 

 
Orientering og drøftelse  
 

• Særligt fokus på trivsel og faglig udvikling, herunder ordblindhed, matematik og 
læsning i alle fag 

• Udvikling af teamsamarbejde (klasseteam og fagteam) 

6.  

 
Corona-status 

 
Erfaringer – hvad kan vi lære af  
Corona tiden?  
Drøftelse 
 

• Skolefesterne i år bliver med skolebestyrelsens opbakning med et trivselsfokus og 
uden forældre, så vi er sikre på at kunne gennemføre festerne i år.  
Risikoen for smittekæder er for stor. 

• Brugen af fagdage i overbygningen, når der er lærere væk pga. lejrskoler 

• Brugen af TEAMS-online møder fortsættes, hvor det giver mening 

• Det kollegiale sammenhold er styrket på klyngeplan. Vi glæder os til også at 
kunne være sammen på tværs af skolen. 

• Styrkede relationer til børnene 

• Hygiejnefremmende tiltag og mindre sygdom blandt børn og voksne 

• Mere selvstændige børn i 0. klasse 
 



 

 

 

7.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
 
August: Jens Christian (skolefester, bedre økonomiske rammer i år pga. fagligt løft) 
September: Charlotte 
Oktober: Kim 
November: Juliane 
December: Gitte 
Januar: Esben 
Februar: Jacob 
Marts: Kim 
April: Juliane 
Maj: Gitte 
Juni: Jens Christian 
 

8.  Punkter til næste møder 

- Valg til skolebestyrelsen i marts 2022 
- Budgetopfølgning 
- Elevernes ansvar 
- ”Forældrebank” 

9.  Evt.  Lys ved skolepatruljen 


