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Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 9. juni 2021 kl. 17-18:30 på Zoom.  
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Anders Scheel Frederiksen, 
Christoffer Korsbakke Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, 
Nadja Tandrup, Tobias Qvistgaard 9.z, Anna Clara Rasmussen 9.x, Camille 
Steenstrup 9.x Johan Boas, Line Garde, Mette Stæhr Niedersøe, Rikke 
Michan 
 
Gæster:  
 
  

Afbud: Johan (kommer 18.15) 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:00-
17:02 

Godkendelse af referat 
 

Referatet er godkendt 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Meddelelser (Orientering) 17:02-
17:30 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden:  
Sara og Ane deltager i arbejdsgruppen om 
Coronaerfaringer d. 16/6.  
Formandsgruppen er i dialog med den nye 
borgermester omkring ressourcer i skolen 
Ane stiller op til kommunalbestyrelsen. 
 
Skoleledelsen: 
Der kommer snarest billeder af den nye legeplads. 
Overvågning: Vi oplever ikke det store hærværk 
lige nu. Vi arbejder fortsat på at få overvågning sat 
op. 
Vi har afholdt velkomstmøde for nye 0. klasser. 
Der er indskrevet 25 elever i hver klasse.  
Status på økonomi: Vi skal spare 300.000, men får 
dem tilført igen via flere midler i folkeskolen. Vi 
har det vi plejer. 
Ansættelser og opsigelser: 
2 på pension, 2 har fået nyt arbejde, 1 på 
uddannelsesorlov og 6 på barsel. 
Vi mangler at ansætte to lærere: Indskoling 
matematik/idræt og udskoling: Fysik og biologi. 
Medarbejderne:   
 
Elevråd:  
Deltog ikke 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Corona 
 

17:30-
17:40 

 Vi har haft en del hjemsendelser – især i 
udskolingen. Det har berørt både elever og 
medarbejdere. 
Vi er fortsat meget restriktive for at komme 
sikkert i mål frem til sommerferien – både for 
elever og medarbejdere. 
9. klassernes sidste skoledag planlægger vi så 
festlig dag vi kan, men med mange restriktioner. 
 
Der er mange gode erfaringer at tage med videre: 
-Mere selvhjulpne børn 
- Fleksible mødetider 
- Savner leg på tværs 
- savner at kunne bruge alle skolens arealer 
- Tryg opstart for de små 
- Ledelsen mere synlig både på skolen og i 
kommunikationer 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Næste skoleår: Indsatser og 
status 

17:40- 
17.50 

 Trivselsmidler: Vi er kommet godt i gang med at 
bruge dem her før ferien, og vi får ca. 80000 efter 
sommerferien. De er primært brugt på fælles 
oplevelser.  
Lejrskoler: 4./7. klasse  
Vi har helt ekstra ordinært valgt at sende 2. 
årgang på lejrskole. 
5. og 6. årgang får en enkelt overnatning i 
Ganløsehytten. 
- Playmaker ordning – foreningssamarbejde på alle 
årgang 
- Motorikforløb i indskolingen 
- Udeskole 
- CO-teaching 
- Byens hus 
- Fællesskaber 
- Teknologiambassadører 
- 4. årgang får svømning i 10 uger pga. manglende 
undervisning for Corona 
- Teamkoordinatoruddannelse 
 

Kantine 17.50- 
18:00 

 
 

Sara har kommunikeret med kommunen, og de 
kan ikke hjælpe med at få flexjobbere o.lign. i 
arbejde. Skolen skal bruge ressourcerne på det.  
Det er en socialøkonomisk virksomhed, som ikke 
giver det store overskud.  
Vi arbejder videre på, hvad der kan være af 
mulighederne.  
Undersøg hos kommunen, hvad der er modeller 
for kantineordning.  
Skoleudvalget har en meget klar holdning til, at 
man ikke ønsker at støtte kantineprojekter i 
kommunen. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Klubben: Brug af klubbens 
arealer uden for åbningstid 

18:00-
18:15 

 Spørgsmålet til brugen af klubbens gård uden for 
åbningstid:  
Teltet bliver stående i hvert fald i augustmåned. 
Gården har altid været brugt til at hygge og fest i 
weekenden. Klubben er opmærksomme på 
uhensigtsmæssig brug af klubben. Johan har bedt 
SSP om at sende gademedarbejdere forbi. 
Klubben er ikke plaget af hærværk mv.  
Tiden efter Corona:  
4. klasses forældre ytre, at det har været rart og 
roligt for 4. klasserne at være adskilt i klubben. 
Klubben glæder sig til en almindelig klubhverdag.  

Kalender – næste års møder 18:15- 
18:20 

 Rikke præsenterer kalenderen for 
bestyrelsesmøder. 

Kommende skoleårs temaer 
i bestyrelsen  

18:20- 
18:25 

- Fokus på sprog 
- Nye/andre temaer  

 

Evt. 18:25-
18:30 

 - Hilsen til medarbejderne fra 
bestyrelsen 

- Besked til forældre fra 
skolebestyrelsen 

- Besked til kontaktforældre 
 

 

Kommende punkter / 
opfølgning  

   

 


