
Skolebestyrelsesmøde  

16-12-2021 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
Tilsted:  Forældre: Tanja, Marcel, Harry, Maria 
 Elever: Lotte,  
 Personale: Søren 
 Ledelse: Bente, Henrik (ref) 
 Afbud: Trine, Mads og Rasmus 

 
1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, medarbejder repræsentant, skole og 

forældre  
 

o Elever 
▪ Lotte præsenterer sig selv. Lotte går i 8X. 
▪ Der er talt om idrætslinjen. Eleverne vil gerne have, at skolen er en 

idrætslinje. Man bevæger sig ikke så meget, som man burde. Lærerne er 
kreative, men der mangler måske plads til bevægelsen.  

 
 

o Ledelse 
▪ Vi er blevet en del af et stort makerspace, som vi får overleveret gratis. 

Derudover er der sat gang i brugen af 100.000 kr. som vi har fået bevilget til 
bl.a. vandopsamling til naturfagsundervisningen.  

▪ Set fra ledelsens position, er fjernundervisningen gået godt. Her er hyggeligt 
på skolen, og vi har modtaget meget få henvendelser.  

▪ Corona – fra i morgen stopper ledelsen med at informere om coronatilfælde 
på skolen. Registreringen ligger hos smitteopsporing.dk mellem jul og nytår.  

▪ Prøverne for tilvalgsfagene bliver afviklet. Det bliver dog et presset program. 
Prøverne bliver aflyst, hvis hjemsendelsen fortsætter.  

 
 
 

o Formand 
▪ Intet 

 
 

o Medarbejder 
▪ Det er hårdt for medarbejderne at eleverne bliver hjemsendt. Det ser dog ud 

som om, at det går godt rundt omkring. Der er en bekymring for eleverne, 
hvis hjemsendelsen bliver forlænget efter jul. Det er meget svært at motivere 
børnene til at tage del i undervisningen bag skærmen.  

 
Bestyrelsen drøftede mulige scenarier pga. af lærernes udmelding. Hvordan kan vi være 
forberedte, hvis hjemsendelsen bliver forlænget? Skolen har en opmærksomhed på dette. 
Kommunikationen til forældrene skal være tydelig, så man som forælder kan bakke skolen op.  
 



 
o Skole og forældre 

▪  
 
 

 
2. Julespisning  

 
3. Nyt forslag til skemamatrix – Henrik 

o Henrik fremlagde matrixen. Forældrene tager matrixen til efterretning. Der bliver 
bakket op, så længe det giver mening for medarbejderne.  

 

4. Fokus på kommunikation og den givne situation på skolen 
o Der bliver efterspurgt, at der en hyppigere og mere kontinuerlig kommunikation fra 

skoleledelsen. 
  

o Seneste nyhedsbrev har fået god feedback, og kan være en ”skabelon” for 
fremtidige nyhedsbreve 

 

o Det bliver aftalt, at kommunikation skal ske i samarbejde mellem ledelse, personale 
og bestyrelse. 

 

o Der sker mange gode ting på skolen lige nu. Der er aftalt flere møder efter jul, hvor 
personalet mødes og drøfter, hvordan organiseringen på skolen kan se ud 
fremover. Det har skabt større konsensus på skolen.  

 

 
5. Hvordan og hvornår får vi kontaktforældrene i spil?  

o Henrik og Bente sender et forslag til en møderække med alle årgange til 
bestyrelsen.  

o Det bliver fortsat overvejet, om der skal indkaldes til et møde for hele 
kontaktforældregruppen.  

 

6. Inklusion – vi starter på princippet inklusion, venligst udfyld medsendte skema inden mødet. 
o  

 
 

7. Eventuelt. 
o Processen for ansættelse af ny faglig leder er gået i gang. Stillingsopslaget er sendt 

ud.  
Henrik sender planen til bestyrelsen, som melder tilbage, hvem der deltager i 
samtalerne.  

 
 
 

Forberedelse/kommentarer: 
 
Udfyld inklusionsskemaet 
 



 
 


