
 

 
 

SKOLEBESTYRELSEN – Skypemøde 

Afbud: Tea 

Referat for møde onsdag den 13. januar 2021 16.30 – 18.30 

Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
16.30 –16.35 

Medlemskab af Skole og Forældre (O) 
Medlemskab 2021 
 

Vi har medlemskab i 2021. Har vi brug for fortsat at 
være medlemmer i 2022 – det tager vi stilling til i 
efteråret 2021. 

2. 
16.40-17.10 

Høringssvar om styrelsesvedtægt 
(D,B) 
 
Bilag medsendt 

Vi anerkender muligheden for at skoleledelserne 
selv kan bestemme deres ledelsesstruktur. 
Vi ønsker muligheden for at afvise elever, der ikke 
bor i distriktet, når klassestørrelsen er på 26 eller 
derover. 
Skolebestyrelsen skal kun høres ved 
fastansættelser; fx ikke tidsbegrænsede stillinger og 
timelønnede. 
Vi stiller os undrende overfor kravet om at skolen 
skal sende deres læseplaner til 
kommunalbestyrelsen – hvilke læseplaner i hvilken 
form? 
Godt at det er børne-skoleudvalget, der skal tage 
stilling til nedsættelse af timetallet for elever. 
Vi er tilfredse med den nye distriktsgrænse. 
Kasper udarbejder høringsforslag; der kan 
kommenteres på mail. 

3. 
17.10-17.30 

Udviklingsplanen 2020 – 24 (O, D) 
Især om arbejdet med en 
inklusionsstrategi 
 
Bilag medsendt 

Vi arbejder fortsat med den, dog går det lidt 
langsommere end planlagt pga. Covid-19, men vi vil 
ikke stresse. 
Vi er i gang med at få sat ord på og handling bag 
vores inklusionsstrategi. Vi får hjælp fra bl.a. 
konsulent Lene Heckmann.  

4. 
17.30-17.45 

Budget 2021 – til vedtagelse (O, B) 
 
Bilag eftersendes 

Kasper orienterede om budgettilpasninger. 
Budgettet blev vedtaget. 

5. 
17.45 -18.00 

Principper – hvilke skal der arbejdes 
med i år (D,B) 
 
Bilags medsendt 

Princippet vedr. UUV er i proces, og mangler at blive 
kommenteret af personalet. 
Motion og bevægelse er det ældste på listen.  
Har vi brug for principper for kost og for Grøn 
dannelse? 



 

 
 

Principper for arbejdets fordeling og om SFOéns 
virksomhed mangler, men haster ikke. Personalet 
tilpasser arbejdsfordelingen til den nye 
arbejdstidsaftale. SFO- personalet er i gang med 
udviklingstanker. 

6. 
18.00-18.20 

Nyt fra: 

a. Formand 
b. Medarbejdere 
c. Elever  
d. Ledelsen 
e. øvrige medlemmer 

a. Ros til ledelse og medarbejdere for de gode 
historier i pressen. 
b. Det går rigtig godt med nødundervisningen, 
selvom det ikke er den foretrukne måde at arbejde 
på. Det kræver kræfter at skulle nytænke. Vi savner 
samværet og kontakten. Klasserne havde på 
forhånd trænet at logge sig på Skype-møder, hvilket 
var godt. Nogle elever har brug for nødpasning på 
skolen, og det fungerer også. 
c. Det går godt med undervisningen, men det er lidt 
kedeligt når man savner at være sammen med 
klassekammeraterne. 
d. Arbejdsgruppe til visionsproces afventer at vi er 
tilbage på skolen. 
Ansøgning om nedsat timetal til mellemtrinet 
kommer på dagsorden næste gang. 
Nødpasningen på skolen fungerer godt – der er en 
god stemning. Samtlige teams har spurgt forældre 
om hvordan de synes at det går; forældrene melder 
at det går godt, de er tilfredse med vores løsning af 
opgaverne. 
e. Der er problemer med det digitale, da hele DK 
bruger Aula, MinUddannelse mm på én gang, så 
kan der være kø. Tag det roligt og prøv igen om lidt. 

7. 
18.20-18.25 

Eventuelt 
 

Intet 

8. 
18.25-18.30 

Punkter til kommende møder Inklusionsstrategi-orientering om arbejdet 
Afkortet skoledag for mellemtrinet 
Princippet om motion og bevægelse 

Næste møde torsdag den 11. februar 2021 16.30 – 18.30 

 

Referatet er godkendt ved at hvert punkt blev læst højt på Skype 

 


