
Skolebestyrelsesmøde 13-01-2021 (Online møde) 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
1. Velkommen til Henrik og Harry – præsentationsrunde. I præsentationsrunden laver vi 

samtidig en supplering til skolebestyrelsens kontaktliste om hvilke klasser vi har elever i. 
(30 min) 

 

• Generel præsentation af medlemmerne 

• Henrik og Harry præsenterede sig selv 
 

2. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, medarbejder repræsentant, skole og 
forældre (herunder agenda’en for næste SKOK-møde) – (ca. 30 min) 

 

• Fra eleverne 
o Fælles elevrådsmøde. Har drøftet mobil og corona.  
o Eleverne savner skolen. 
o Der er intention om at afholde et virtuelt elevrådsmøde. Eleverne vil bede 

Mie om at indkalde. Bente hjælper med det. 

• Fra ledelsen 
o Ledelsen er kommet fint i gang 
o Nye lærere er startet og kommet godt i gang 
o  

• Fra formanden 
o Intet ny 

• Fra medarbejderne 
o Lærerne er udfordret af skærmundervisningen. Det er svært at give den 

hjælp der er brug for.  
o Fint samarbejde med ledelsen om planlægning af fjernundervisning 

 
3. Corona situationen – status fra Henrik og Bente – (ca. 10 min) 

 

• Vi har planlagt, så vi kan tage højde for 2 scenarier. Fortsættelse af fjernundervisning 
eller fysisk fremmøde. Vi regner med, at fjernundervisningen bliver forlænget. 

• Ingen tilfælde af corona blandt børn i nødpasning. Vi skal kun rapportere om tilfælde af 
corona blandt børn i nødpasning.  

• Ingen tilfælde blandt personalet 

• Ledelse og personale taler sammen om, hvordan vi planlægger fremadrettet. Blandt 
andet drøftes det, hvor meget de mindste børn skal være logget ind virtuelt hver dag.  

• Vi er opmærksomme på, at UU-vejlederne bliver aktive inden for kort tid.  

• Vi holder hele tiden øje med, hvordan børnene trives.  

• Skolen opfordrer til, at forældrene har en dialog om, hvad der fungerer for børnene 

• Nettet kan drille og det kan drille, når 1. klasserne skal på Google 
 

4. Skolebestyrelsen suppleringsvalg – kommunikationsmateriale, hvem udarbejder udkast der 
blandt andet henvender sig til forældre i udskolingen (ca. 10 min) 
 

• Det bliver vedtaget at afholde et suppleringsvalg 



• Der skal udarbejdes et valgmateriale. Marcel melder sig til at lave et udkast.  

• Der skal reklameres for et virtuelt forældrekaffearrangement, som allerede er planlagt, 
hvor der også kan reklameres for bestyrelsen. 

• Ledelsen undersøger, om der er procedurer, vi skal overholde i forbindelse med et 
suppleringsvalg. 

• Der sendes et nyhedsbrev fra bestyrelsen 
 

5. Mobilpolitik. På sidste møde aftalte vi at sætte dette punkt på agenda’en med henblik på en 
vurdering af her-og-nu tiltag for primært at imødekomme de udfordringer lærerne har i 
primært de store klasser. Ud over denne drøftelse, skal vi også vurdere om det giver 
anledning til at tage mobilpolitikken op til revidering. Se vedlagte materiale med inspiration 
omkring mobilpolitik. (1 time) 

• Det vedtages at løsne op for princippet, så det giver udskolingen mulighed for at have 
andre regler.  

• Lærere og elever bedes drøfte et løsere princip og give feedback til bestyrelsen. 

• Bestyrelsen drøfter et evt. nyt princip på baggrund af feedback fra lærere og elever.  
 

6. Virtuelt møde med kontaktforældrene – vil vi holde sådan et og med hvilket formål? Punkt 
fra sidste møde, status fra Maria og Tanja (ca. 15 min) 

• Tanja og Maria udmelder en dato for mødet. Mødet skal bruges til kommunikation og 
spørgetid for forældre. 

 

7. Farvel og tak til Oddny (udgår) - i stedet drøftes høringssvar om princip for ændring 
af skoledistrikter 
• Der udarbejdes et høringssvar. Der sendes kommentarer til Ulla, som skriver 

kommentarerne sammen til et svar.  

• Udkastet til svaret drøftes på næste møde 9. februar.  
 

8. Eventuelt. 

• Der blev drøftet et lukket punkt 
 

 
 


