
 

Referat 

Dato/tid: 24. juni 2021 kl. 16.30-18.20 

Sted: TEAMS  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

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

Afbud: LS, Nina 

Referent: PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

990 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning: Godkendt pr. mail 

991 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  
Martin Frank og Michel mødtes mandag i uge 23, hvor de optog materiale til 
film fra bestyrelsen, som kan anvendes efter sommerferien på de kommende 
forældremøder. 
Martin Frank deltog i møde med lærerne om, det der blev udmeldt fra 
ministeriet i starten af juni ift. midler til faglig løft. 
Martin Frank deltog i dimission, som blev afholdt udenfor – der kom 10 dråber 
vand. 

992 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  
Det store elevråd: Der har ikke været afholdt møde 

993 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
CHB:  
Vi er nærmere en afslutning af skoleåret, og føler vi er lykkedes ret godt med 
det trods corona. 
Fagfordeling for pædagogerne ind i skolen afventer nyansættelse, så 
vedkommende også kan få indflydelse. 
Der er afviklet rigtig gode SFO-arrangementer. 
Vi er optager af, hvad vi kan lære af Corona erfaringer med afvikling af møder på 
TEAMS. 
MN:  
Ansættelsessamtaler afviklet dd. ift. ny kollega i indskolingen. 
Ansættelsessamtaler til stilling i mellemtrin afvikles på mandag. 
Bestyrelsesmøder på TEAM – kan der veksles fremover mellem møder fysisk og 
på TEAMS 
 
Beslutning: 



 

Bestyrelsen bakker op om, at der også er vekslen mellem fysisk og virtuelle 
møde – også ift. bestyrelsesmøder. 

994 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Eksamen/prøver 
Er forløbet smidigt og der er præsteret rigtig godt fagligt 

• Klimaskoletilskud 
75.000 kr. er tildelt skolen til mobilt naturfagsværksted. 
 
MF:  

• Overnatninger  

• Samarbejde med GJUK 
Har forløbet godt og GJUK har været inviteret ift. 2. årgangsarrangement. 
 

• Corona 
En helt kommende 0. årgang som ikke har kendskab til indefaciliteter, så der 
venter en opgave. 
 
HO:  

• Bestyrelsesdagsordener og referater i andre medier end AULA – HO 
undersøger (Office 365???) 

Vi kan ikke benytte office365. Andre løsning skal afsøges. 

• Trivselsundersøgelse og Nationale Test status 
Meget høj svarprocent – flotte resultater i Nationale Test ift. 
landsgennemsnittet. Trivselsundersøgelsen blev udskudt, hvorfor der ikke har 
været tid til at gennemse resultaterne. De fremlægges senere. 

• Valgfag 
Gennemføres ikke på tværs af skoler. 

• Erhvervsmesse og 4. klassernes musik 
Der arbejdes på at få det op af stå igen. 
 
PH:  

• Personalesituation 
Opsigelser og ansættelser. 

• Kalender næste skoleår 
 

SKB.MØDE 17-19.30 

17-aug 

23-sep 

30-nov 

20-jan 

22-feb 

24-mar 

10-maj 

16-jun 
 

Forældremøder 

0.+7. årgang 19-aug 



 

4.+6. årgang 31-aug 

3.+9. årgang 02-sep 

1.+5. årgang 07-sep 

2.+8. årgang 09-sep  

995 
 

Samarbejde med 
børnehaverne om 
ansøgning om 
forsøgspulje til gråzone 
mellem almen og 
special. 

Kommentar:   
Mads og Pia præsenterer udkast som er udarbejdet i samarbejde med 
børnehaverne. 
Mads og Pia har afholdt møder med distriktets børnehaver, hvor vi identificerer, 
at der er en række børn der har brug for en ekstra indsats for at kunne lykkedes 
på sigt i den almene folkeskole. Det koster dog ekstra midler. 
 
Beslutning:  
Materiale udsendes til gennemlæsning forud for kommende 
skolebestyrelsesmøde. 

996 Forældremøder - 
drejebog  

Kommentar:  
Film er under forarbejdning og anvendes på alle klassetrin undtagen 0. årgang. 
Beslutning:   
Kristian og Michel udarbejder introduktion fra Skolebestyrelsen til forældre på 
kommende 0. årgang. 

997 Status - Skolehal til 
Gyvelhøjskolen  

Kommentar:  
Ebbe, Martin Frandsen og Kristian arbejder på sagen. 
Kristian har talt med skolelederen på Stjær Skole, Nils. 
Han fortæller, at de er meget glade for at overtage kontraktholderansvaret for 
Hallen i Stjær.  
Kommunaltilskuddet til hallen er væsentlig reduceret, da det er blevet i 
skolehal. 
Skolehallen i Stjær er delvis finansieret gennem besparelser på driften – 
klimaoptimering. 
Der er en stor bookingopgave forbundet med overgangen til skolehal. 
Beslutning:  
Økonomien skal afdækkes – vil det koste skolen? 
Evt. henvendelse til det politiske system omhandlende de mangler der er ift. 
brug af faciliteterne. 
Næste punkt er at undersøge økonomisk tildeling før og efter ev. skolehal – inkl. 
evt. forpagtningsaftale (indtjening og løbetid). 

998 Silkeborgvej – sikker 
skolevej 

Kommentar:  
Børn fra Høver og tilsvarende geografisk placering ift. Silkeborgvej udsættes for 
farlig skolevej – samt børn der er i Svaneparken og skal krydse ved kroen og igen 
ved Fakta. 
Beslutning:  
Pia retter henvendelse til trafik og ???? om at få offentliggjort resultatet af 
trafiktælling ved Silkeborgvej. 

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

Kommentar: 

• Budgetopfølgning 2021 (september)  

• Elevernes sprog (september) 

• Evaluering af muligheder ift. online undervisning – hvad har vi lært 
under Corona nedlukning, som vi kan arbejdere videre med. 
(november) 



 

• Silkeborgvej trafiktælling (august) 

• Trivselsmåling (august) 

• Nationale Test (august) 

• Samarbejde med GJUK, GFS og andet. 

• Indskrivning og udskrivning (august) 

1000 Sommerafslutning Kommentar:  

•  

 
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: 
 
 
 
2022: 
 

2021:  
 
 
 
2022:  
 

 

 


