
 

Referat 

Dato/tid: 22. februar 2022 kl. 16.30-19.00  

Sted: Mødelokale i B-huset/mad i kantinen 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

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

Afbud: Ebbe, Martin Frandsen, 

Referent: PH 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1054 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:   
Godkendt pr. mail 

1055 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

•  Abonnement på ”Skole og Forældre” er opsagt. 

• Henvendelse fra 8z ift. tombola og indtjening til Berlintur.   
Beslutning: 

• Bestyrelsen drøftede henvendelsen, og udtrykker forståelse for 
ærgrelsen over ikke at kunne foretage indtjening til Berlintur, men 
henviser til, at evt. indtjening senere til eksempelvis ”Vild med Galten-
Skovby” kan anvendes til sidste skoledag og dimission. 

1056 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Intet nyt – møde er planlagt 
Det store elevråd:  

• Intet nyt – møde er planlagt 

1057 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  

• Proces ift. organisering af skolen ift. om vi fortsat skal være 
afdelingsopdelt – eller opdelt på 0. kl. og derefter to hovedforløb, eller 
noget helt tredje. 

MN:  

• Skoleplan 2022 – rammer og indhold for læreropgaven på den enkelte 
skole. 

• Fagfordeling frem mod næste skoleår. 

1058 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Lægger nye skemaer som følge af ændret personalegruppe 



 

• Censorfordelingsmøde 14. marts – igangsættelse af prøveplanlægning. 
MF: 

• Ophør af gruppeopdeling og genetablering af mere normal skoledag 
med stjernestund og aktiviteter og arrangementer i SFO som 
eksempelvis 2. klasses overnatning. 

• Overgangsprojekt og ny 0. årgang.  

• Besøg af børnehaven Porskjær i skolens lokaler to gange ugentligt. 

• Skoleindskrivning er overstået (d. 23/1 var deadline) der kommer to 
klasser 

HO:  

• Afbud 
PH:  

• Baglæns mod mobning. 

• 35 ansatte har været smittet med corona siden 1. januar 

• Pædagogiske drøftelser om overgange – struktur  

• Udtræksprøver er sendt til skolens ledelse. Må ikke offentliggøres. 

• Resultat 2021 – skole har et mindre forbrug på 232.000 kr. og SFO et 
merforbrug på 12.000 kr. 

1059 Principper for: 
1. Børn og unge med 

særlige 
udfordringer 

Kommentar: 
1. Ledelse kvalificerer med mere konkrete pædagogisk tiltag (fremlægges 

på mødet) 
Beslutning: 

1.  

1060 Online 
møde/workshop for 
forældrerødder inden 
sommerferien. 

Kommentar:  
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.  
Beslutning:  
Udsat til næste møde. 

1061 Samarbejde med 
GJUK, GFS og andet. 

Kommentar: 
Grundet Corona situationen afventer vi mødedato med GJUK. 
GJUK har via Kristian sendt invitation til møde i GJUK d. 27/4 kl. 17-19. 
Beslutning:  
Medarbejderne forventes ikke at deltage. 

1062 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 

 


