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Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 14. april 2021 kl. 17-18:30 på Zoom.  
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Anders Scheel Frederiksen, Christoffer 
Korsbakke Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, Nadja Tandrup, 
Line Garde, Mette Stæhr Niedersøe, Rikke Michan 
 
Gæster:  
 
  

Afbud: Johan Boas, Sara Vinding, Tobias 
Qvistgaard 9.z, Anna Clara Rasmussen 9.x, 
Camille Steenstrup 9.x 

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:  
Ane informerer om møder, hun har været til, 
omkring procedure for visitationer. 
Skoleledelsen: 
Byens hus: Alle indsatser er overført til kommende 
skoleår og der er mange af dem – bl.a. 
Teknologiforståelse.  
Vi har søgt midler til at starte et motorikforløb op. 
Det er et motorisk screeningsforløb i 0. klasse.  
Vi har også søgt midler til en 
teamkoordinatoruddannelse.  
Vi har mange barsler næste år, og vi er i gang med 
at skulle ansætte. Vi har haft slået stillinger op, og 
har pt. Fået 70 ansøgninger.  
Vi takker for opbakningen for at lave om på 
beslutningen omkring klassedelingen i kommende 
7. klasse. 
Vi er i gang med at tegne en renovering af vores 
fysiklokale, som gerne skulle løbe af stablen hen 
over sommerferien.  
Medarbejderne:  Ingen meddelelser  
Elevråd: Ingen meddelelser 

Ungeprofilundersøgelsen – 
orientering om processen  
 

17:30-
17:40 

- Ledelsen orienterer om, hvordan der på skolen arbejdes 
videre med undersøgelsen 

Initiativerne på baggrund af undersøgelsen er: 
Undersøgelsen bliver gennemgået på 
kontaktforældremøde på 7. og 8. årgang. Sammen 
med SSP skal der besluttes, hvilke pointer man vil 
tage med videre til forældremødet. SSP deltager i 
hvert fald på 8. årgangs forældremøde.  
Fokus på at 7. årgangs forældre ikke har haft tid 
sammen endnu – også i forhold til en snak om 
alkohol og rusmidler. 
Ledelsen vil holde bestyrelsen opdateret. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Opsamling og evaluering af 
oplægget om digital 
dannelse 
 

17:40-
18.00 

 Godt og relevant oplæg. Hvordan bliver dette 
formidlet videre? 
Vi sørger for at få spurgt til 
kontaktforældremøderne. 

Coronastatus og teststatus 18:00- 
18:10 

 
 

Det er forløbet rigtig fint i testcenteret. Mange 
benytter sig af tilbuddet to gange om ugen 
 
Det har været skønt at være tilbage på skift. Det 
har været hårdt at skulle hjem igen, men alle har 
klaret det godt. Eleverne er gode til at overholde 
regler.  
Vi håber på at kunne fortsætte samme ramme 
frem til sommerferien blot, at eleverne kan 
komme i skole hver uge. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Elevtrivsel  18:10-
18:20 

 Vi har stort fokus på elevtrivsel. Vi har inddraget 
alle årgange i, hvordan vi bedst muligt sørger for, 
at alle kommer godt tilbage. Vi sørger for at have 
fokus på og tale med alle. Nogle elever har det 
svært ved at komme tilbage.  
 
Der er kommet ca. 100000 fra regeringen til at 
understøtte trivslen, disse penge skal bruges inden 
sommerferien. De enkelte teams kommer med 
bud på, hvordan det tænker, at de kan bruge 
midlerne til at styrke elevernes trivsel og 
fællesskabet. 
 
Vi skal arbejde på de nære relationer og skabe 
tryghed og få støttet børnene i at genoptage en 
ubekymret hverdag. 
 
Fokus på at få genoplivet mad og trivselsgrupper, 
og hvad der må være behov for af aktiviteter mm. 
 
Klasselærere må gerne have en ekstra 
opmærksomhed på at få forældrene i gang med at 
støtte op om klassefællesskabet igen.  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Status på kantinen 18:20 
18:25 

 Vi arbejder videre med projektet, og Sara 
informere yderligere næste gang. Anders vil være 
behjælpelig omkring det juridiske i det videre 
forløb og de udfordringer, der vil være omkring 
lovgivningsmæssigt.  
 
Forskellige former for kantine/madordninger 
diskuteres.  
Vi sender også punktet til diskussion i elevrådet. 
Bede kommunen om, hvad der er af retningslinjer 
og krav til en kantineordning. Vi undersøger og 
sender videre.  

Evt. 18:25-
18:30 

  

Kommende punkter / 
opfølgning  

   

 


