
  

 

 

 
   

 

Referat skolebestyrelsesmøde den 18. juni 2020 

Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: 

Suzanne N. Bojang, formand 

Kenneth Børgesen, næstformand 

Jonas Pyndt, forældrerep. 

Martin E. Hansen, forældrerep. 

Martin Villumsen, forældrerep. 

Jane Mathiesen, forældrerep. Afbud 

Katrine Krone, forældrerep, afbud 

Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. 

Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.  

Simon Stig -Gylling, suppleant, Afbud 

Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. Afbud 

Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud 

Susanne Carlsen, skoleleder 

Michael Hassing, viceskoleleder, Afbud 

Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent) 

1. Høringssvar skal afgives se bilag. Høringsbrev og uddybende materiale vedr. forslag 
til omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. 
- Materialet er meget omfattende og meget svært at gennemskue. 
- Når vi har fået forklaret materialet, er vi i stand til at give et høringssvar 
- Materialet er lavet af et konsulentfirma 
- Skolerådet drøfter om de skal lave et fælles høringssvar 
- Bestyrelsen er skeptiske over, at der skal spares i forhold til specialområdet, da 

vi er bekymret for, at det vil gå ud over almen-området 
 

2. Bestyrelsen års beretning til godkendelse. Se bilag 
Forventer at godkende beretningen pr. mail inden for de næste 14 dage. 
Beretningen skal sendes ud til forældrene og lægges på hjemmesiden inden 31.07. 

3. Bestyrelsens refleksioner på baggrund af Corona perioden.  
- Forskudte mødetider har givet ro til mange familier ift. at komme afsted om 

morgenen. Ligeledes har trafikken været mindre presset. 
- Der har været flere og flere børn i morgen SFO som venter på at skoledagen 

starter 
- Tilstedeværelse af lærerne, der står klar i gården om morgenen har også gjort 

starten på dagen rolig og næsten ingen børn kommer for sent, specielt de store 
møder ind på klokkeslættet 

- Konfliktniveau meget lille gennem hele dagen 
- 2 voksne omkring klassen, mange muligheder for små samtaler, små hold og tid 

til observationer 
- Da klassen var delt i 2 var der ro og ingen konflikter, meget større trivsel 
- En årgang har været delt i pige og drenge grupper, hvilket har været meget 

positivt. 
- Gården ikke overfyldt i frikvartererne, børnene meget opfindsomme på deres 

udpeget steder i gården 
- De store elever savner deres fællesskaber på tværs af klasserne 
- Afhentning i SFO meget svært, da det kræver mange ressourcer at administrere 

og manglende tid til at fordybe sig i aktiviteter og værksteder 
- Ro i huset, at der ikke er forældre inde i huset både morgen og SFOtid 



  

 

 

 
   

 

- 6. klasses børnene var ikke klar til selv at skulle styre deres skoledag 
hjemmefra, en 4 timers dag er for kort, mangler nogle aktiviteter mellem 12 og 
16  

- Hygiejne fokus er godt og skal tages med videre 
- Meget lavt sygefravær blandt børn og personale 
- Børnene møder ikke op forkølet 
- Lærerne er blevet bedre til at undervise på teams. Teams var lige blevet en af 

vores nye platforme, så medarbejderne blev tvunget til at undervise på en ny 

måde og med et nyt redskab. 
- Gode tværfaglige oplevelser, når man pludselig bliver undervist af andre 
- Skolen er en dynamisk maskine 
- Fællesskabet blandt personalet er vokset, at ville opgaven sammen 
- Ledelsen har arbejdet meget hurtigt efter vejledninger der hele tiden er blevet 

ændret. 
- Opmærksomhed på at få samlet op på det sociale i klasserne når de har været 

væk fra hinanden 
- Mange ekstra opgaver med afvaskning mm, stor belastning for personalet 
- Stort ønske om at der er fleksibel mødetid også efter sommerferien 
- Vigtigt at der på forældremøderne bliver fortalt hvor meget børnene selv kan, 

uden at forældrene behøver gå med ind i indskolingshuset 
- Teamsamarbejdet – at man kan mødes over teams, også vigtigt med fysiske 

møder 

- Møder på teams med forældrene ad hoc 
 

4. Forslag til kalender for bestyrelsesmøder i skoleåret 2020/2021. Se bilag. Forslag 
om at nogle af møderne bliver online møder.  
- Mødetid er kl. 17.30 – 20.00, fysiske møder, med spisning kl. 17.00 – 17.30 
- Mulighed for at deltage på teams, hvis man ikke kan deltage.  

- 29/4 skal flyttes til 22/4 - 2021 
- Strategidag flyttes til 24.september 2020 kl. 15 – 20 
- Bestyrelsesmøde den 29. oktober 

5. Forældremøder 0.-9 årgang. Se bilag  
Suzanne sender oplægget ud som skal med på forældremøderne 
Oversigten over forældremøderne ligges op på teams. Suzanne koordinerer hvem 
der deltager på hvilke årgange 

6. Orientering om translokation for 9. årgang og afslutning    0.-8  

         årgang. 

- Onsdag holdes der translokation for hver klasse 
- Hver elev må have 2 gæster med 
- 8. klasserne pynter salen op, 1. klasserne indspiller deres sang som skal vises 

 
- Sidste skoledag den 26. juni bliver i flere hold, der skal synges feriesangen i 

gården 

7. Evt. Jonas Pyndt ønsker at træde ud af bestyrelsen 
- Ditte fra klubben bliver ny medarbejderrepræsentant i stedet for Cecilie næste 

skoleår. Casper fortsætter. 
-  

 

      8. Lukket punkt 

 


