
 

 
 

SKOLEBESTYRELSEN – Skypemøde 

Afbud:  Marianne og Milena 

Tue havde tekniske problemer 

Referat for møde mandag den 8. marts 2021 16.30 – 18.30 

Punkt Beskrivelse Referat 

1. 
16.30 –17.00 

Afkortet skoledag – ansøgning (B) 

 
Bilag 

Skolebestyrelsens udtalelse: Skolebestyrelsen 
bakker op om skolens ønske om afkortede 
skoledage for 4., 5. og 6.kl., og kan se stor 
værdi i de faglige begrundelser, der ligger til 
grund for ønsket herom.  

2. 
17.00-17.15 

 Coronasituationen – opdatering 

(O, D) 
 

Vi har igen skulle forholde os til nye restriktioner og 
deraf nye strukturer fx i forhold til mødetid om 
morgenen. I forhold til tests har der været temmelig 
meget administrativt og praktisk at tage stilling til. 
Nuværende organisering gælder for marts ud, og 
det er stadig nødundervisning vi gennemfører. Langt 
de fleste bakker op om testningen og vi har god 
kontakt med de familier hvor der kan være 
problematikker.  

3. 
17.15 -17.30 

Ordensregler – indskoling (D,B) 

 
Bilag 

Ordensreglerne er godkendt 

4. 
17.30 -17.45 

 UUV – princip (D,B) 

 
Bilag 

Princippet er endnu ikke klar til at blive besluttet. 
Personalet vender tilbage med et samlet bud til en 
evt. ændring af princippet. 

5. 
17.45 -18.00 

Procedure – klassedeling (O, D) 

 
Bilag (internt papir) 

Kasper orienterede om processen. Vi afventer 
politisk beslutning om 
børnehaveklasseindskrivning, visiteringer til 
specialtilbud samt skæringsdatoen 1. april. Det 
ser lige nu ud til at vi skal dele 2-4 klasser hen 
over sommerferien. Vi afventer også politisk 
beslutning om økonomisk hjælp til skoler med 
lave klassekoefficienter.  

6. 
18.00-18.20 

Nyt fra: 

a. Formand 
a. Intet nyt 
b. Dejligt at de store er tilbage og forskudt 



 

 
 

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

pausetid fungerer godt. Rammerne fungerer 
godt. 
c. Eleverne er glade for at være tilbage.  
7., 8. og 9.kl. har fået skabe inde i klasserne, 
der erstatter plastikkasserne.  
Tea, der også er i skolebestyrelsen, skal til at 
gå til prøver, så derfor kommer Milena til at 
tage over.  
Det fungerer ok at aflevere mobilerne, selvom 
nogle er utilfredse med det. 
d. Tania er tilbage igen.  
Der er indskrevet 27 til kommende 
børnehaveklasse.  
Vi skal ansætte lærere, og har derfor brug for 
folk i et ansættelsesudvalg d. 21. og d. 22. april. 
Pia og Maja vil godt være med i udvalget. 
e. Intet nyt 
 

7. 
18.20-18.25 

Eventuelt 
 

Trisse: Skal mødes med Gugga fra BRK om 
børneliv på cirkuspladsen, sammen med andre 
børneforeninger på Nordlandet.  

8. 
18.25-18.30 

Punkter til kommende møder Årsmøde mm 
Temapunkt om aktiviteter til de børn, der er 
for gamle til at gå i SFO. Nordlivs projektet 
herunder. 

Næste møde mandag den 6. april 2021 16.30 – 18.30 


