
 

Referat 

Dato/tid: 18. marts 2021 kl. 16.30-17.30 

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 

969 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: Godkendt 

970 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Ikke noget at referere 

971 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  
Intet at referere 
Det store elevråd:  
Ulemper og fordele ved onlineundervisning gennemgået fra et 
elevperspektiv. 

972 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
CHB:  
Har opmærksomhed på SFO-drift i Coronatid med restriktionerne, hvor 
eleverne holdes helt adskilt også i SFO tiden.  
Overenskomst 21 for BUPL-medlemmer.  
3i1 
MN:  
Optaget af Corona, især nu her 5.- 9. klasses lille genåbning. 
A20 (overenskomst for lærerne). 
Kommende skoleårs tilrettelæggelse. 
Fagfordeling i kommende skoleår starter i uge 12. 

973 Regnskab 2020/Budget 
2021 

Kommentar:  
Blev gennemgået 
Beslutning:  
Godkendt 



 

974 
 

Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS:  
Koordinering ifm. genåbning. 
Klargøring af afgangsprøver på 9. årgang er i gang. 
 
MF:  
SFO har afskediget en medarbejder grundet sygdom. 
Stor opmærksomhed på børns og medarbejdernes trivsel i Coronatid 
præget af nye opgaver. 
 
HO:  
Klargøring af Nationale tests, samt nationale trivselsundersøgelse. 
Vælter ind med projekter til kommende skoleår. Det koordineres og 
sorteres hvad der giver mening. Ny multibane start næste uge. Vild med 
Galten Skovby opstartsmøde efter påske. 
 
PH:  
3i1 – måling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ledelsesevaluering. 
Skoleårets planlægning under nye rammevilkår. 
Smitteudbrud i lokale børnehaver. 
Covid-19 test tilbydes til elever i nødundervisningselever, 9. årgang i den 
uge hvor de er på skolen samt til medarbejderne.  

975 Status 
genåbning/covid 19 

Kommentar:  
Genåbningen er gået smidigt og vi har fortsat omkring 20 % af eleverne  
fra 5.-9. årgang i nødundervisning.  
Beslutning:   
Skolebestyrelsen ytrer ønske om, at kontaktlærerne sender en mail ud til 
forældrene omhandlende klassens aktuelle faglige niveau og social 
trivsel. 

976 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
Arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Kristian, Ebbe, Martin Fransen. 
Pia har indhentet og videresendt link fra sagsakterne ift. Stjær Skole. 
Beslutning:  
Udvalget har ikke mødtes endnu.  
Punktet behandles igen på næste møde. 

977 Forældremøder/for-
ældreråd 

Kommentar: 
Skolebestyrelsen repræsentation på forældremøder og informationer 
omhandlende arbejdet i skolebestyrelsen i kommende skoleår aftales og 
fordeles mellem medlemmerne. 

Beslutning:  
Skolebestyrelsen deltager på forældremøder i 0. og 1. årgang. Film vises på de 
andre møder.  
Kristian og Michel meldte sig til opgaverne. 

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

Kommentar:  
• Princip for skemalægning 

• Princip for skoledagens organisering 

• Indhold på forældremøder/film 



 

• Skolehal 

• Prøver 

 
 
 
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:  

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

• 24/6 – Budgetopfølgning 2021, Trivselsmåling 

 

 


