
 

 
 

SKOLEBESTYRELSEN – Skypemøde 

Afbud: Tania, Tea.  

Fraværende Trisse, Elin. 

Dagsorden for møde torsdag den 11. februar 2021 16.30 – 18.30 

Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
16.30 –16.45 

Årsregnskab 2020 (O,B) 
Til godkendelse 
 
Bilag 

Skolen kom ud af budget 2020 med et lille 
overskud. Dette er øremærket lejrskoler. 
Afsluttet regnskab bliv godkendt. 

2. 
16.45-16.55 

Høringssvar om ferieplan (D,B) 
 
Bilag  

Der var ingen indvendinger til ferieplanen. 

3. 
16.55-17.25 

Afkortet skoledag – ansøgning (D,B) 
Ønsker SB at skolen søger om afkortet 
skoledag for mellemtrin i 21/22 
 
Bilag eftersendes 

På mellemtrinet har eleverne 33, dette kan 
søges nedsat til 31. Kan SKB finde gode 
argumenter? Der var lidt drøftelser omkring 
samarbejdet med Hallen og Nordliv. Det skal 
også drøftes i personalegruppen. Vi skal være 
opmærksom på en tidsfrist. 

4. 
17.25 -17.45 

Princip om Kost og Motion (D) 
Drøftelse ud fra gennemgang af 
principper 
 
Bilag  

Meget af det står i Folkeskoleloven, så måske 
der skal laves et nyt, som er mere vores eget. 
Det er ikke lovpligtigt at der skal være et 
princip. Det ligges lige på hylden, da vi har en 
masse andet arbejde. 

5. 
17.45 -18.00 

Coronasituationen (O,D) 
Orientering om genåbning mm. 
 
 

Genåbningen for indskolingen blev ikke lige 
den glæde som forventet, grundet snekaos. Der 
er stadig indskolingsbørn som endnu ikke har 
været afsted. Der er noget træthed at spore hos 
mange af dem der er i online undervisning. 
Håber snart der kan laves skema igen for hele 
skolen. 
Der er faldet afgørelser omkring eksamener for 
vores 9.klasser. Kasper orienterede. Det kaldes 
stadig for nødundervisning frem til sommer, så 
der kan heldigvis ændres i fag og personale 
planlægning. 
Testning af personalet 2 gange om ugen er ikke 



 

 
 

på plads endnu. Det skulle gerne køre fra uge 
8. 
Stor ros til al personale på skolen for den store 
omstillings parathed. Alle har bidraget her i uge 
6 under genåbningen og snekaos. 

6. 
18.00-18.20 

Nyt fra: 

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

a.  
Der har været en henvendelse omkring online 
undervisning. Kasper har svaret. 
b. 
Det kører stadig med online undervisning fra 5-
9 klasse, men man mærker trætheden. Man er 
opmærksom på trivsel, så der laves også en 
del hygge. Der skal også fejres fastelavn. 
Igen stor ros til al personale på skolen, 
lærer/pædagoger, pedeller og rengøring for at 
skolen kunne klarede snekaos og genåbning. 
Dejligt at SFO medarbejderne kunne sove trygt, 
uden at frygte sne og det at være der til tiden. 
c.  
Intet. 
d. 
Hilsen fra TKN. Samling af personalet er stadig 
udsat, så mange af vores værdi og 
udviklingsarbejde går lidt langsomt. Vi går i 
gang med fagfordeling i marts. 
Kasper har været til møde med den nye leder 
af Folkemødet. Det var meget positivt, der er 
dog stadig mange løse ender. Vi er 
Folkemødets folkeskole. 
Der bliv spurgt indtil kommende 0.klasse, samt 
vores ”store” klasser med mange elever i. 
Kasper orienterede. 
e. 
Intet. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. 
18.20-18.25 

Eventuelt 
 

Ingen havde noget 

8. 
18.25-18.30 

Punkter til kommende møder Inklusionsstrategi orientering om arbejdet 
Der var ikke nye punkter p.t. 

Næste møde mandag den 8. marts 2021 16.30 – 18.30 


