
 

Referat 

Dato/tid: 17. marts 2020 kl. 16.30-19.30 16. april 2020 kl. 16.30-19.00 

Sted: C-hus aula 

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank Nielsen, Martin Frandsen, Andersen, Michel 
Brøndum Ferrer Ruiz, Gitte Mariann Jensen  
Elevrådsrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: MN, SA 
Ledelsesrepræsentanter: PH, HO, MF 

Afbud: LS (Barsel), Thomas Møller, Nicklas Cronholm Andersen, Maria Strand, Heine Olsen, 
Randi Sejr, Dan 

Referent: MF 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

899 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar: Godkendt via mail 
Beslutning:  Godkendt 

900 Nyt for formand og 
næstformand 

Kommentar:   
Vi står i en helt særlig situation med Corona. 
Formand og skoleleder har løbende haft kontakt. 
Processen har været med rette været meget topstyrer fra Regeringen og 
Sundhedsstyrelse til kommunalt kriseledelse videre til kontraktholder. 
Mange beslutninger uden direkte inddragelse af skolebestyrelse, så 
bestyrelsens rolle har været på informationsniveau. 

901 Nyt fra elevrådet 

 

Kommentar:  
Det lille elevråd: fraværende 
Det store elevråd: fraværende 

902 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
MN: 
Det har været en opgave at sortere i informationsstrømmen fra medier 
og regering. Surrealistisk ikke at kunne være på skolen, men at skulle 
arbejde og undervise hjemmefra. Tilbagevenden til skolen har været 
god, men det er tydeligt at mærke at det kræver noget andet at skulle 
være ude i 5 timer hver dag, samtidig med at skulle overholde 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne, da børn 
er børn og glemmer. 
SA: 
Stor fokus på AmR opgaven i tilknytning til Corona-hjemmearbejde og 
genåbning. Der har været fokus på trivsel og informations flow. Det har 



 

gået godt og der er overordnet set ro. Få medarbejdere som har været 
lidt utrygge ved tilbagevenden, men det har hjulpet at komme i gang. 
  

903 Nyt fra ledelse Kommentar:   
LS: (orientering via skoleleder)  

 Eksamen er aflyst. Årskarakter erstatter eksamenskarakter – og 
kan gives sent på skoleåret. Undervisningen gennemføres frem 
til og med uge 26. Der kan være bekymringer for elevernes 
motivation. 

MF:  

 Der har været en del opgaver omkring nødpasning, som først 
blev varetaget på Skovbyskolen og fra fredag før påske (3/4) på 
Gyvelhøjskolen. Der har i denne periode være få elever, men 
mange opgaver med at bestykke personalet fornuftigt til 
opgaven mhp. den mere langsigtede personaledækning. Hertil 
kommer diverse ad-hoc opgaver, som er kommet løbende i 
denne periode.  

HO:  

 Det har på mange måder været en spændende periode, hvor 
det at være en del af det offentlige, lynhurtigt kan ændrer 
ledelsesrollen og dermed ledelsesopgaverne. Opstarten er gået 
fantastisk. 

PH:  

 Siden Corona udbruddet har vi alle i samfundet oplevet en 
anderledes hverdag. For vores vedkommende er der sket en 
markant stigning i de daglige beskeder og opgaver fra 
fagsekretariatet. Kriseledelsen sender beskeder ud, når de er 
færdig med dagligt møde efterfulgt af flere beskeder løbende 
gennem dagen og aftenen iht. ændrede meldinger fra 
regeringen/sundhedsmyndighederne. 
Tilbagevenden til skolen har været et stort logistisk og 
organisatorisk puslespil og en anden form for 
forberedelsesopgave end vi kender det, men den store indsats 
fra medarbejderne har sikret en forholdsvis gnidningsfri og 
positiv opstart. 

 Lærerne skal indkalde til daglige klassemøder på 6.-9. årgang i 
Microsoft TEAM, hvortil man kan anvende devices som pc, 
tablet og mobiltelefon. Møderne skal også tjene til at holde 
fokus på elevernes trivsel. Der skal foregå virtuel undervisning 
ugentligt i fagene dansk og matematik – ikke blot skriftlige 
opgaver. 
Trækning til eksamen blev også klaret virtuelt via MicroSoft 
TEAM og ved hjælp af et simpelt lodtrækningssystem, som it 
afdelingen udviklede til konteksten. 

 Nødpasning bliver håndteret via Skanderborg Kommunes 
hjemmeside og en formular i borger.dk som forældre skal 
benytte, hvis de ønsker at benytte nødpasning. Der er en række 



 

kriterier, som skulle opfyldes for at nødpasning kunne 
godkendes. Det er udsendt til alle forældre. 

 Studieturen til Berlin for 8. årgang blev aflyst. Vi håber på, at 
kunne gennemføre studieturen i efteråret, når det er sikkert og 
grænserne er åbne igen. 

 Vi er i gang med at forberede os på, hvad der skal ske efter d. 
10/5, når der muligvis skal åbnes mere op. Det kan udfordrer os 
på en række parametre – særligt ift. afstandskrav, 
lokalekapacitet og medarbejderkapacitet. 

 Sidste skoledag og dimission for afgangselever skal re-tænkes. 

 Vi skal ikke afskedige medarbejdere på Gyvelskolen, men skal 
have ansat en ny børnehaveklasseleder. Vi får muligvis en 
overflytter fra anden skole i kommunen. SFO budget bringes i 
balance ved at købe timer fra SFO ind i skolen. 

 Ny ferielov betyder at medarbejderne på skolerne har 20 
feriedage i stedet for 25 feriedage i skoleåret 2020/2021. 
Lærernes ferie vil fremover blive placeret i uge 42, tre uger i 
sommerferien og i uge 7.  

 Kort præsentation af overgangen fra folkeskole til 10.klasse, 
efterskole eller ungdomsuddannelse for afgangselever 2019. 

 Kort gennemgang af få ændringer i budget. 

 Skolebestyrelsen har iht. valgproceduren modtaget en 
henvendelse fra kandidat, hvorfor Kristian Dalgaard bydes 
velkommen i bestyrelsen fra august 2020. Der mangler fortsat 
en forældrebestyrelsesmedlem. Skoleleder skriver efter aftale 
med skolebestyrelsen ud til forældrene på AULA, og efterlyser 
en repræsentant for forældrene. 

904 
 

Skolestruktur Kommentar: 
Processen er sat i bero grundet Corona situationen. Det betyder ikke at 
det er glemt, det skal vi nok komme til at drøfte fremadrettet. 
Beslutning: 

905 Trivselsmåling Kommentar: 
Helen har udarbejdet et oplæg som gennemgås.  
De respektive klasseteams arbejder videre med fokusområderne til 
forbedring og er pålagt at udarbejde handleplaner forarbejdet. Disse 
handleplaner præsenteres for forældrene på førstkommende 
forældremøde og for eleverne, så alle kan samarbejdet om planen. 
Der blev fremsat ønskes en oversigt over målingsresultater hvor der er 
sammenligning med sidste års resultat – så udviklingen kan følges på 
skoleniveau. 
 

Beslutning:  
HO udarbejder en oversigt. 

906 Corona-
beredskabsplan 

Kommentar:  
Der udarbejdes pt. instrukser for hygiejne og adfærd og instrukser for 
håndtering af symptomer på sygdom. 
I tilfælde af børn registreres med symptomer i skole/SFO tid kontakter 



 

medarbejderne skolens ledelse. Barnet isoleres fra andre børn og voksne 
i tryg atmosfære på kontoret. Ledelsen sørger for kontakt til hjemmet 
med henblik på afhentning af barnet. 
 
Beslutning: 

907 Targit 
bestyrelsesrapport 

Kommentar:  
Rapporten blev gennemgået. 
Skoleleder blev spurgt om, hvad en acceptable sygeprocent var. 
Skoleleder forklarede, at det ikke var procenten der i sig selv var 
afgørende for om sygefraværet er på et acceptabelt niveau. Statistikken 

giver sjældent et entydigt svar på, om vi har et højt eller et lavt 

fravær, men vi forholder os aktivt til den konkrete bagvedliggende årsag. 
Arbejdets belastning, medarbejderens alder, fleksjobber og lignende. 
Det har det vist sig særlig svært at undgå sygemeldinger i forbindelse 
med afskedigelser, hvilket hurtigt betyder en accelerering af 
fraværsprocenten. Tilsvarende gælder i forbindelse med operationer og 
barsel. 
I håndtering af fravær skelnes mellem kortidsfravær og langtidsfravær, 
samt hyppigheden af fravær. Der følges op månedligt. Der er desuden en 
konkret plan for håndtering af sygefravær i Skanderborg Kommune, hvor 
der er kontakt mellem leder og sygemeldte på 3. - 7. og 14. fraværsdag. 
 
Beslutning:  

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

Kommentar: 
Skoleder bedes udsende besked i AULA, om at der tidligst forventes 
yderligere genåbning af skolen d. 10. maj – og at evt. planlægning af 
studietur, sidste skoledag og dimension for afgangsklasserne også 
afhænger af, hvilken melding der udgår fra regeringen. 
 
Beslutning: 

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

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

2020: 

 6/5 

 10/6 

2020: 

 14/5 

 16/6 

 

 


