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Referat af skolebestyrelsesmøde den 02. 09 2020 kl. 17-19 
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Anders Scheel Frederiksen, 
Christoffer Korsbakke Mortensen, Mette Staehr Niedersøe, Johan Boas, 
Rikke Malene Michan 
 
Gæster: Mads Andersen og Turi Høgh  
 
 

Afbud:  Anders Folmer Buhelt, Nadja Tandrup, 
Sidsel Raben, Line Garde 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Velkommen til nye 
medlemmer 

17:00-
17:10 

 Præsentation af bestyrelsens medlemmer 

GFO Camp  
 

17:10-
17:25 

- Kort orientering om det kommende høringsmateriale der 
fremsendes 4/9 v. Mads og Turi  

- Aftale om, hvordan høringssvar bliver afgivet 

Anders S.F. skriver et udkast til et høringssvar der 
drøftes på kontaktforældremødet 24/9-2020 kl. 
19:00-19:20. Svar skal afsendes senest 30/9- 2020.  
 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:25-
17:30 

Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Meddelelser (Orientering) 17:30-
17:50 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden:  
Fælles brev om skolernes økonomi sendt til 
forvaltningen fra formandskredsen.  
Formandskredsen har et ønske om at tale mere 
skolepolitik med skoleudvalget. 
Bestyrelsesformændene vil i tættere dialog med        
politikerne. Ideer til hvordan en tættere kontakt   
kan finde sted, er velkomne og tages op senere. 

 
Skoleledelsen:  
- Orientering om den nuværende konstituering af 

ledelsen samt forventning til proces i forbindelse 
med ansættelse.  

- Kan bestyrelsen sige god for skolerejsen til Berlin 
for 9. årgang i uge 41 og VFC’s weekendtur uge 
43 for 7. kl. Enighed i bestyrelsen om at turene 
kan gennemføres, forudsat at UM’s 
rejsevejledninger er positiv, og at forældre 
orienteres om de nærmere betingelser for 
deltagelse. 

 
Medarbejderne: 
Ingen meddelelser 
 
Elevråd: 
Der foretages valg pt. og på kommende 
elevrådsmøde i udskolingen vælges formandskab.  

Valg af 
skolekontokontaktperson  

17:50-
17:55 

Vi skal have en person mere tilknyttet kontoren  
 

Sara V. og Anders S.F. tilknyttes kontoen. 
Elevrådet og medarbejdere opfordres til at 
komme med forslag til brug af beløbet eller dele af 
beløbet. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Coronasituationen p.t.  
 

17:55-
18:15 

- Kort drøftelse af den nuværende situation 
- Ting vi vil tage med ind i fremtiden 
- Når der kommer et vejrskifte, hvad så?  

 

Rikke orienterede om de nuværende tiltag. Vi er 
tilbage til almindelig skole med en del 
forholdsregler.  
Der opfordres til en opmærksomhed på en forøget 
sygdom blandt børn og hvordan det kan 
understøttes med hjemmearbejde mens de 
eventuelt venter på testsvar. 

Specialundervisningsrapport  18:15- 
18:25 
 

- Skoleudvalget har behandlet PWC rapporten for 
specialundervisningsundersøgelsen.  

- Alle opfordres til at læse resumeet (Ane fremsender det) 
- Vi tager en kort drøftelse, rapporten er ikke præsenteret 

for skoleledelserne endnu.   
 

Punktet udsættes til næste møde 

Kontaktforældremøde 24/9  
 
 

18:25-
18:35 

- Planlægning og aftaler  Kontaktforældremøde d. 24.9.20, kl.17 – kl. 19.00 
Sara V. orienterede om plan for mødet og 
gennemgik en dagsorden.  
Resultat af kontaktforældremødet tages op på et 
kommende bestyrelsesmøde. Fokus på digital 
dannelse og sprog. 
Tilmelding af hensyn til antal og plads undersøges. 
Forventes afholdt i aula. Skolen sørger for 
forplejning. 
 

Fokus på sprog  18:35-
18:45 

 
 

Fokus på sprog: Hvordan vil vi have, at tonen skal 
være? Giv et bud; forældre, elevråd, 
merarbejdere; hvordan kan der arbejdes med 
sproget? 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Evt.  18:45-
19:00 

- For-drøftelse af klassedeling i 7. klasse. Hvad skal vi vide 
mere for at kunne lave en konkret drøftelse på næste 
møde, hvor vi også har elevrepræsentanter med?  

- Brainstorm til hvad vi bruger pengene fra skolekontoen 
til og hvordan vi kommer videre med det.   

 
 

- Klassedeling ved overgang til 7. klasse 
drøftedes. 
Oplæg fra Rikke på næste møde forud for en     
dybere drøftelse.  

- Elevrådet og medarbejdere opfordres til at 
komme med forslag til brug af beløbet eller 
dele af beløbet. 

- Sara V. henvender sig til politikerne med 
spørgsmål vedr. den specielpædagogiske pulje 
og udgiften hertil. 

- Henvendelse fra Mary-fonden om optagelse af 
film på skolen. Mobning er temaet. 

 


