
 

Referat 

Dato/tid: 20. januar 2022 kl. 16.30-19.00  

Sted: TEAMS  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Martin Frandsen, Kristian, Ebbe, Dan, Mathilde, 
Michel 
Elevrådsrepræsentanter: Miamaja 4b og Mathias 8y 
Medarbejderrepræsentanter: MN, AN 
Ledelsesrepræsentanter: PH, LS, HO 

Afbud: MF, Martin F., Maiken, Anne Marie, Mathilde, Mathias. 

Referent: HO 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1042 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:  Godkendt 

1043 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

• Der er valg til skolebestyrelsen, og skal afvikles inden udgangen af maj 
måned. Valgbestyrelse skal nedsættes inden 1/3. PH er formand.  

• Martin Frank, Dan Andersen og Martin Frandsen er på valg.  

• Valg bestyrelse: PH og Martin Frank.  

1044 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Der er ikke nyt, da der ikke er afholdt møde grundet Corona 
Det store elevråd:  

• Der er intet nyt, da der ikke er afholdt møde grundet Corona 

1045 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  

• Vi har arbejdet med APV i LMU og TRIO. Optaget af Corona og mæthed 
som andre steder i samfundet. Ros til medarbejderne, de gør det godt. 

MN:  

• Afbud. 

1046 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Har implementeret MU elev – det skal nok blive godt redskab. 

• Terminsprøver på 9. årgang, forløbet godt trods Corona. 

• Vi fik del i en Klima og bæredygtighedspulje sammen med skolerne i, 3 
lærere skal på kursus 

MF/ved PH:  



 

• Der har været brug for mange personaler i forbindelse med 
restriktioner som har medført høje lønomkostninger. Vi indsender til 
kommunen i forhold til refusion. 

• SFO klarer sig rigtig fint på trods af svære vilkår om eftermiddagen da 
grupperne skal holdes adskilt. 

• Fik godkendt vores ansøgning om at blive en skole ”mellemformer”. 
 
HO:  

• Store sociale arrangementer aflyses 

• Mange fraværende – vikar i mange klasser 

• Engineering et par lærere skal afsted i foråret på kursus 

• Trivselskomite blandt ansatte: Fire happenings planlagt i foråret til at 
pleje arbejdsmiljøet 

PH:  

• Mange smittede og adskillige i isolation indtil testresultater foreligger 
– også en del falsk positive kviktest 

• Regnskab 2021 ikke endelig opgjort men umiddelbart afsluttes 
regnskabet med et lille mindre forbrug 

• På baggrund af APV er der brug for fokus på faglokalerne biologi, 
fysik/kemi og der skal foretages hyppigere udluftninger i personale 
forberedelse.  

• Tre elever har i en opgave skrevet et læserbrev omhandlende der 17 
verdensmål og dette er sendt som konkret forslag til skolefestudvalget. 

1047 
 

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

Kommentar:   
Materiale udsendes til gennemlæsning forud for kommende 
skolebestyrelsesmøde. 
Mads introducerer tiltaget og baggrund herfor – herunder ønsket om at 
bestyrelsen arbejder videre med en henvendelse til politikkerne.  
 
Fra sidste møde: 
Vigtige pointer: 

• Ordet ”fastholdelse” går igen – det virker negativt ladet. 

• Savner argumentation for, hvad er fordelen for øvrige elever som ikke 
er udfordret/har særlige behov. Eksempelvis mere tid og 
opmærksomhed. 

• Vigtig at præcisere hvad det er for en børnegruppe. 
Godkendes på kommende møde 
 
Beslutning:  

• Godkendt som det foreligger aktuelt. 

1048 Udviklingskontrakt Kommentar: 

• Præsenteres på mødet af PH 

1049 Film til forældremøder Kommentar:  

• Film er under forarbejdning og anvendes på alle klassetrin undtagen 0. 
årgang. 
Kristian og Michel har udarbejdet introduktion fra Skolebestyrelsen til 
forældre på kommende 0. årgang. 

Beslutning:  

• Godkendt med applaus 



 

1050 Principper for: 
1. Børn og unge med 

særlige 
udfordringer 

2. Skolekantinen  

Kommentar: 
1. Ledelse kvalificerer med mere konkrete pædagogisk tiltag 
2. Skolekantinen: Godkendt 

Beslutning: 
1. Nyt udkast præsenteres på kommende bestyrelsesmøde 
2. Godkendt 

1051 Online 
møde/workshop for 
forældrerødder inden 
sommerferien. 

Kommentar:  
Grundet Corona har vi ikke afholdt noget med dem, som vi lovede. 
Beslutning:  
Der blev nedsat et udvalg bestående af Michel og Ebbe, som planlægger møde 
med forældrerødderne herunder kommer med forslag til dato for afvikling af 
mødet. Punktet tages op på kommende møde. 

1052 Samarbejde med 
GJUK, GFS og andet. 

Kommentar: 
SB venter på en invitation. 
Der er godt samarbejde med GFS – skolen vil gerne og dejligt hvis 
skolebestyrelsen bakker op. 
Beslutning:  
Grundet Corona situationen afventer vi mødedato med GJUK. 

1053 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar:  
Beslutning: 
 

 
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/virtuelle møder 
16.30-19.00 

2021: 
 
16/9 kl. 14-15 
 
2022: 
 

2021:  
17/8 
23/9 (virtuel) 
30/11 – afbud HO 
2022:  
20/1 (virtuel pga. covid-19) 
22/2  
24/3 
10/5 (virtuel) 
16/6 

 


