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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 16. november 2020 

Kl. 19.00 – 21.30  

Personalerummet på Borup Skole 

  

 

 

 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Camilla Jarlholm 

Malene Brønd 

Mia Stensgaard 

Mette Larsen 

Nina Holm Jensen 

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 9.a 

Senia 8.a 

  

Afbud: Katja Jacobsen, Stina Andersen 

Marianne Joldersma 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Ingen fremmøde. 

Elevrådet har møde torsdag d. 19.11.2020. 

Her behandles input omkring/til værdigrundlag 

3.  Corona situationen 

 

Orientering 

 

Jakob orienterede om Corona situationen og 

balancegangen i den information vi må/kan 

give.  

Nogle forældre stiller spørgsmål ved den måde 

eleverne er organiseret på i SFO tiden. SFO 

bedrives hovedsageligt udenfor.  

Hvis der er behov for at være indenfor, er 

børnene delt på deres årgang.  

 

Har skolen en plan for virtuel undervisning?  

Der er ikke præcise og detaljerede planer. 

Punktet tages op på lærermøder d. 23/11.  

Det er ledelsens vurdering at lærerne er 

forberedt på at der kan blive tale om 

fjernundervisning.  

4.   Princip om klassekasser 

Betina har udsendt tilrettet forslag til 

godkendelse 

Godkendt.  

 

Princippet kommer på skolen hjemmeside. 

5. Landsmøde i Skole og Forældre 

14. november 2020 

 

Udgår.  

Landsmødet finder sted d. 22.11.2020 

Punktet udsættes til mødet 14.12.2020 

6. Skolebestyrelsens årshjul 

Status på arbejdet. 

Bestyrelsen præsenterede forslag til årshjul. 

Årshjul gennemgået og revideret.  
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Betina, Stina og Malene arbejder med 

årshjulet 

 

Der er tre kommunale indsatsområder 

”Aktiv tilstedeværelse”  

”Gode skoler”  

”Faglighed og kerneydelse”  

Alle tre skal indgå i den kommende 

udviklingsplan. 

 

Forslag om at bestyrelsen to gange om året 

giver en lille kort beretning til forældrene om 

bestyrelsens arbejde.  

7. Aula 

Betina har erfaringer fra brugen af Aula 

som hun ønsker at drøfte med 

bestyrelsen 

 

Orientering om samtale med konsulent fra 

Netcompany i forbindelse med 

”sundhedstjekke” af Aula.   

Findes der en widget til skolebestyrelsen i 

Aula? Eller kan der laves et direkte link til 

skolebestyrelsen i Aula? 

 

Gruppe i Aula – skolebestyrelsesgruppe.  

Ledelsen undersøger og følger op.  

8. Orientering jf referat fra sidste 

møde 

 

Klassetrivsel 

Ordblinde børn 

 

 

Klassernes trivsel i en Corona tid.  

 

I denne tid kan der ikke afvikles 

klassearrangementer og/eller 

klassefødselsdag. Påvirker det klassetrivselen? 

 

Ordblinde –  

Orientering om ordblinde.  

9. Meddelelser og spørgsmål 

Et medlem har spurgt til om det var 

muligt at etablere stativer til løbehjul. 

Ledelsen undersøger pris mv. 

 

Et medlem har spurgt til Mobilfri Skole i 

SFO. Ordensreglen om Mobilfri Skole 

gælder kun i skoletiden. 

 

Et medlem har spurgt om brugen af 

”Skolemad.dk”. Spørgsmålet har været 

drøftet i bestyrelsen flere gange uden 

at det er blevet iværksat. Punktet kan 

behandles på et kommende møde. 

 

Orientering om ansættelse af lærer 

 

Bestyrelsen besluttede at anskaffe et antal 

stativer ti løbehjul.  

 

Drøftelse af brugen af mobil i SFO tiden.  

 

 

 

”Skolemad.dk” – udsat til kommende møde. 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob orienterede om at der er ansat en ny 

lærer til 7.a.  

10.  Eventuelt – herunder punkter til 

kommende møder 

 

Skolemad.dk 

 

 

December mødet –  

Behandling af principperne.  

De første 6 principper på listen gennemgås ud 

fra - behold og gem – arbejde videre med 

eller slettes.  

 

”Skolemad.dk” – udsat til kommende møde 

 

Brobygning i april – dagtilbud til SFO, hvad er 

bestyrelsens opgave? 

 

11. Lukket punkt 

      Orientering om ”en situation” på skolen, som flere medlemmer har spurgt til. 


