
 

Referat 

Dato/tid: 9. februar 2021 kl. 16.30-19.00 

Sted: TEAMS  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Michel, Kristian, Nina, Dan, 
Ebbe 
Elevrådsrepræsentanter: Benjamin 
Medarbejderrepræsentanter: MN, CHB 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, LS, MF 

Afbud: Josefine. 

Referent: HO 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

959 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar: Ingen 
Beslutning: Godkendt 

960 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Der har ikke været afholdt møder siden. 
Begge er blevet kontaktet af TV2 Østjylland og ville interviewe i forhold 
til hjemmeskole, begge takkede nej. Passede dårligt på dagen, så det 
blev ikke aktuelt.  
 

961 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd: intet nyt 
Det store elevråd:  
Lærerne har gjort det godt. 
Skolebestyrelsen ønsker, at elevrådet undersøger elevernes opleves af 
onlineundervisningen på TEAMS. 

962 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
CHB:  
Louise Klinge Vejvisere kursus, er blevet afholdt online. Der er indgået 
aftaler omkring, hvordan vi arbejder med indsatsen i resten af skoleåret 
og vi har drøftet hvordan vi kan arbejde i kommende skoleår. 
MN:  
Det har været en god genåbning. Børnene har været meget glade for at 
komme tilbage, selvom der også er børn der fortæller, at det har været 
hyggeligt at være hjemme.  
Skanderborg Døgn (kontraktholder og TR) afholdes torsdag og fredag i 
uge 6 med fokus på OK21. 



 

963 Regnskab 2020/Budget 
2021 

Kommentar:  
Regnskab gennemgået.  
Gyvelhøjskolen kommer samlet set ud med et mindre forbrug af midler i 
2020. 
Budget gennemgås i marts, hvor vi forventer at have de endelige 
budgettal for 2021 udmeldt.   
Beslutning:  
Regnskab godkendt. 

964 
 

Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  
Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af den aftale der 
blev indgået 5. februar meldt ud at, at 9. klasserne skal til prøve i 
følgende fag: 
 

• Mundtligt dansk (dato kendes ikke endnu, men afvikles i 
perioden 27. maj - 18. juni)  

•  

• Skriftlig Dansk  
o FP9 Skriftlig fremstilling den 3. maj 2021 kl. 09.00 - 

12.30  
o FP9 Dansk, retskrivning den 5. maj 2021 kl. 09.00 - 10.00  
o FP9 Dansk, læsning den 5. maj 2021 kl. 10.00 - 10.30  

 

• Mundtligt engelsk (dato kendes ikke endnu, men afvikles i 
perioden 27. maj - 18. juni)  
 

• Skriftlig matematik  
o FP9 Matematik uden hjælpemidler den 4. maj 2021 kl. 

09.00 - 10.00 FP9  
o Matematik med hjælpemidler den 4. maj 2021 kl. 10.00 

- 13.00  
 

• Alle øvrige prøver aflyses.  
o I de aflyste prøver ophøjes standpunktskarakteren til 

prøvekarakter.  
 

MF:  
Fokus har især lagt på organisering af nedlukning, nødpasning og 
etablering af genåbningen. Det er gået godt. SFO har nye arbejdsvilkår, 
da også de skal holde børnene opdelt i deres stamklasser om 
eftermiddag.  
 
HO:  
Har tilsvarende været optaget af organisering af nødundervisning – 
herunder særligt fokus på udarbejdelse af  planer for ressourceelever, 
justering af arbejdsplaner for ressourcemedarbejder, samt fortsat 
deltagelse i fælleskommunale udviklingsprojekter. 
 



 

PH:  
Få henvendelser om anvendelse af teams – med både gode og mindre 
gode oplevelser fra forældre. Skal lærerne kræve, at eleverne skal 
benytte TEAMS; så skal vi stille devises til rådighed, hvilket vi desværre 
ikke har mulighed for. Lærerne kan løbende tilgå et forum, hvor der 
sidder superbrugere af TEAMS, som giver oplæg og svarer på spørgsmål. 
Vi har også superbruger i lærergruppen – og ledelsen stiller sig til 
rådighed med hjælp og/eller kontaktoplysninger til superbruger. 
 
Der har været rigtig mange børn i nødpasning i 0.-3. årgang, så der er en 
opgave ift. såvel fjernundervisning (ikke at forveksle med on-line 
undervisning), undervisning/sociale aktiviteter på TEAMS, have-besøg 
rundt ved børnene og nødpasning og nødundervisning af elever på 
skolen. Medarbejdergruppen har samlet set gjort et rigtig imponerende 
arbejde, og der er lagt mange kræfter i. 
 
Har været rundt i området med materialer til elever, som ikke har kunne 
afhente på skolen. 
 
Nationale test og trivselsundersøgelse skal gennemføres – perioden for 
gennemførsel af trivselsundersøgelsen er flyttet. 
 

Da antallet af prøver, som 9. årgang skal op til i år er reduceret skal de 
tilsvarende ikke have læseferie – undervisning i alle fag skal 
gennemføres helt frem mod sommerferien. 
 
Medarbejderne der er i frontlinjen er opfordret til at blive testet to 
gange ugentligt. Fra uge 8 vil medarbejderne kunne få kviktest på skolen 
mandag kl. 11.30-12.30 og onsdag kl. 9.30-10.30. En enkelt medarbejder 
i sfo og en enkelt i mellemtrinnet har været smittet med Covid-19 efter 
jul, hvilket har medført, at 7 kollegaer og fire elever har været 
hjemsendt i isolation – ingen af dem har efterfølgende blevet påvist 
smittet, hverken i 4. eller 6. dags test. 
 
Mandag d. 8. februar havde vi 29 børn fra 5.-9. årgang i 
nødundervisning. Tallet er stigende. På torsdag har vi 32 børn i 
aldersgruppen i nødundervisning på skolen. Vi er opsøgende ift., at børn 
og unge med enten faglige, sociale eller personlige udfordringer 
kommer i nødundervisning i en del af skoledagen. 
 
Storbørnsgruppen fra Porskjær har lånt to lokaler på skolen i B-huset, da 
de har problemer med indeklimaet i eget hus. De har en del af 
indegården til deres rådighed. Denne del af ”hegnet ind med stolper og 
bånd, så børnene ikke er i kontakt med skolen elever. 
 

Kantinen har åben for salg – maden portionsanrettes og bringes ud i 
klasserne. Maden bestilles via AULA og betales via mobil-pay. 



 

Ledelsen er så småt i gange med planlægning af næste skoleår – om end 
der fortsat mangler fuldstændig sikkerhed for budget 2021 – samt vilkår 
givet med OK21 
 
Der har været et par grove SSP sager i december/januar – men der er et 
godt SSP netværk, hvor man alle har fokus på at hjælpe de unge, der er 
kommet galt afsted. 

965 SFO-målsætning Kommentar:  
Den nye målsætning blev præsenteret. Der er kommet en ny 
bekendtgørelse fra UVM i forhold til SFO. Denne er flettet ind i den nye 
målsætning.  
Bestyrelsen tilkendegiver, at det er et flot arbejde, og med rigtig gode 
ændringer ift. sidste møde. Man glæder sig over at kunne gennemskue 
refleksionerne bag målsætningen. Stor tilfredshed med den tydelige 
sammenhæng mellem skolen vision og værdier og SFO’ens målsætning.  
Beslutning:  
Godkendt 

966 Princip for god 
kommunikation 

Kommentar:  
Blev godkendt på sidste møde – der skulel blot foretages 
korrekturlæsning. 
Beslutning:  
Korrekturlæsningen blev godkendt 

967 Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
Fordele og ulemper ved at Galten hallen bliver en skolehal blev drøftet. 
Beslutning:  
Arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Kristian, Ebbe, Martin Fransen. 
Pia indhenter inspirationsmateriale fra Stjær Skole. 

968 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar:  
Trivselsmålings punktet udsættes til juni mødet, da vi afventer ny dato 
for gennemførsel af målingen. 
Opsamling på Corona nedlukning. 

 
 
 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder (mad kl. 16.30-17.00) kl. 17.00-19.30: 

2021: 
 

2021:  

• 18/3 - Forældremøder/forældreråd, 

• 18/5 - Eksamen/prøver- Forældremøder i det nye skoleårs opstart- deltagelse af 
bestyrelsesmedlemmer 

• 24/6 – Budgetopfølgning 2021, Trivselsmåling 

 

 


