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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 10. juni 2020 

Kl. 19.00 – 21.30  

Personalerummet på Borup Skole 

  

 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Dennis Kirkeby Birn 

Dennis Aagaard 

Henriette Holstener Didriksen  

Mette Larsen 

Lisbeth Tønnesen  

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 8.a 

Senia 7.a 

 

  

Afbud: Marianne Joldersma, Dennis Aagaard 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Der er ikke afholdt elevrådsmøder  

 

Der er valgt formand – Kiera 

og repræsentant til skolebestyrelsen og 

fælleselevrådet.  

 

Det er overvejende positivt at komme i skole 

igen efter en periode med fjernundervisning.  

3.  Farvel til to medlemmer. 

Henriette og Lisbeth 

Formanden takkede for indsatsen i 

bestyrelsen. Henriette 8 år og Lisbeth med 

mange år som repræsentant for lærerne.  

 

Torsdag d. 25/6 kl. 14.00 afholdes afskeds 

reception for Lisbeth Tønnesen (TR).  

Jakob ønsker besked/tilmelding fra 

bestyrelsesmedlemmer der ønsker at 

deltage.  

4.   Skoleårets planlægning 2020 – 2021 

 

Ansættelser 

Andre ting af relevans 

Jakob Dalgas orienterer. 

 

Den nye lokalaftale for lærerne har ikke 

betydet ændringer i skoleårets planlægning.  

 

For pædagogerne bliver der lidt mere tid til 

forberedelse.  

 

Skoleårets afslutning – vi håber at kunne 

samle eleverne foran skolen til en traditionel 

afslutning med sang og evt. en hilsen fra 

”Dronningen” 
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9.kl. – sidste skoledag og dimission.  

Drøftelse af karamelkastning og dagens 

øvrige forløb. 

5. Mødedatoer efter sommerferien 

Jakob foreslår: 

Onsdag den 12. august kl. 19.00 – 21.00 

Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på 

det kommende valg. 

 

Mandag den 31. august kl. 19.00 – 

20.30 

Valgmøde med invitation til nye 

kandidater. 

 

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 – 

21.30 

Konstituerende bestyrelsesmøde med 

årsplanlægning osv. 

 

Tirsdag den 8. september kl. 19.00 – 

21.00  

Invitation til den siddende bestyrelse til 

fælles debataften om ”Er du på vej?” 

Datoer drøftet og godkendt. 

 

12/08  

31/08 – valgmøde. Der skal vælges to nye 

medlemmer samt suppleanter.  

15/09 – mødeplan for skoleåret 20/21 

 

Hvordan fordeler skolebestyrelsen sig på 

forældremøderne 20/21? 

 

0. Stina 

1. Stina 

2. Dennis Å. 

3. Katja 

4. Stina  

5. Marianne  

6. Betina 

7. Betina  

8. Marianne  

9. Henriette (første møde) 

 

6. Orientering om genåbning af skolen  D. 8/6 gik samfundet ind i fase 3 af 

genåbningen. Resten af skoleåret drifter  

efter nødundervisningscirkulæret.  

 

Tre vigtige ting –  

afstand 1 meter, håndhygiejne, bliv hjemme 

hvis du er syg.  

 

Idrætsdag på årgangen torsdag. D. 25/6 fra 

08.00 – 13.00. 

 

Udskolingen har fra uge 24 fået mindre 

fjernundervisning og flere timer her på 

skolen. 

 

7. Drøftelse: 

Invitation fra Skole og Forældre til 

årsmøde i Nyborg. 

Drøftelse  

Betine, Stine og Katja ønsker at deltage. 

Betina står for tilmelding. 

Temaet ”Hvad har vi lært af Corona” – ”Hvad 

tager vi med videre efter Corona” 

8. Lidt om økonomi Økonomien ser pæn ud.  

Der er luft til flere ekstra investeringer.  

9. Eventuelt og meddelelser 

Punkter til kommende møder: 

Fra sidst Betina: Ensomhed …. 

 

 

Kommende møder:  

 

Gennemgang af principper og årshjul. 

Evaluering af mobil telefon.  

  Formand laver et skriv der kan bruges ved 

kommende forældremøder. Mobil 

Corona 

økonomi 

 


