
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 

29. september 2021 

 
   Afbud: Kim, Juliane 

Pkt. Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 12. august 2021 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  
 

Formanden:  
Formanden bød særligt velkommen til de to elevrådsrepræsentanter, Mille og Andy. 
Ansættelse af en ny pædagogisk leder. 
Elevrådet:  
I øjeblikket arbejder elevrådet meget med skolefesten, der holdes den 28/10 2021. Te-
maet her er galla. 
Elevrådet vil gerne bede bestyrelsen om at drøfte følgende: 

- Forlade skolen i skoletiden for at handle nede i byen 
- En snackautomat 

Pædagogisk Forum:  
Der er travlt - der sker meget for eleverne og klasserne. Rigtig mange ture ud af huset. 
Planlægning af klyngeuge 41 - også med ture ud af huset for at styrke både det faglige 
og det sociale fællesskab. 
Personalearrangement var meget vellykket. 
Kontoret: 
Xenia Jacobsen er ansat som pædagogisk leder pr. 1. november. 
Afsked for sekretær Birthe Kjær Pedersen den 30/9. 
Thomas Harregaard er ansat som skolesekretær og starter 1. oktober. 
Vikardækning forestås af Rikke Grann, og som nævnt i Rikkes nyhedsbrev til forældre, 
har der pga. mange ture ud af huset og lejrskoler været en del vikartimer for nogle af 
klasserne. 
Skolernes Samråd: 
Opstart efter corona. 
Skole og Forældre: 
Reklame for landsmødet. Er der nogen i bestyrelsen, der ønsker at deltage? 
ØK: 
Mødet blev udsat. 

 

4.  
Budgetopfølgning  
Status  

Rikke orienterede om skolens og SFO’ens budget. 
Det ser ud som om, vi kommer ud med et lille overskud.  
I så fald får fagudvalgene mulighed for at supplere materialer/bøger til fagene. 
 

5.  
Valg til Skolebestyrelsen  
– marts 2022 
Drøftelse  

Følgende er på valg: 
Charlotte, Esben, Jacob og Kim. 
Jacob og Charlotte genopstiller ikke. 
Drøftelse af valget og forberedelserne hertil. 

6.  
Ansvaret tilbage til eleverne  
(Løbende drøftelse) 

Drøftelse. 
Hvordan giver vi eleverne et selvansvar? 
Fx ”Bæredygtig skole”, hvor eleverne selv bærer deres ting ind på skolen. 
Hvordan får vi flere elever til at cykle eller gå i skole? 
Osv. 

7.  
Hjemtransport i forbindelse med 
lejrskoler og Corona  
Orientering (Kim)  

Rikke orienterede. 
Efter at have forespurgt i forvaltningen var svaret fra skolechefen, at forældrene selv 
skulle hente et coronasmittet barn hjem fra lejrskole.  
I forbindelse med Bornholmerturen var det en service fra Bornholms Kommune, at et 
evt. coronasmittet barn kunne transporteres til hjemkommune, dog med følgeskab af 
en forælder. På forældremødet forud for Bornholmerturen blev dette fremlagt for foræl-
drene, som accepterede denne præmis. 
Skolebestyrelsen drøftede ovenstående og er enige i, at hvis et barn bliver syg på en 
lejrtur, så bør det være forældrene, der afhenter barnet på lejrturen, uanset sygdom. 



 

 

 

8.  Forældrebank  

Ønske om, at der er en liste med forældre, der kan komme ind på skolen og fortælle 
om deres hobby, færdigheder eller job. 
(Navn og hvad kan jeg byde ind med) 
Vi arbejder videre med et dokument, hvor vi kan opbevare disse oplysninger. 

9.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
September: Charlotte - reminder om ”Kys- og kørbanen” - henvise til skolens ”Trafikpo-
litik”, ansættelse af ny pædagogisk leder, skolefest for de ældste 
Oktober: Kim 
November: Juliane 
December: Gitte 
Januar: Esben 
Februar: Jacob 
Marts: Kim 
April: Juliane 
Maj: Gitte 
Juni: Jens Christian 
 

10.  Punkter til næste møder 

Ønsker fra elevrådet: 
- Forlade skolen i skoletiden for at handle nede i byen 
- En snackautomat 

Hjemmebesøg i første klasse 

11.  Evt.  Intet til referat 


