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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 20. januar 2021 

Kl. 19.00 – 21.30  

Mødet afholdes digitalt på Teams: 

 

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 

Rasmus 8.b 

 

  

Afbud: Camilla og elever 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden, 

herunder opfølgning fra sidste 

møde. 

(Noget nyt om brobygning?) 

 

Godkendt  

 

Brobygning - besøg i mindre grupper, SFO’en 

optager små film der vises for forældre.  

 

SFO’en planlægger ikke med åbent hus en 

lørdag formiddag. 

 

Der arbejdes muligvis med at lave et 

”huskespil” af SFO pædagogerne til 

børnehaverne.  

2.  Budget 2021 

Skolebestyrelsens budgetudvalg har 

behandlet budgettet på møde den 11. 

januar. Budgettet indstilles til 

godkendelse. 

Tre bilag 

 

Budgetterne er gennemgået på 

budgetudvalgsmøde d. 11.01.2021. 

SFO - budget.  

 

Jakob gennemgik budgetterne.  

I SFO-budgettet er der afsat kr. 250.000 til 

ekstra investeringer til at bygge to nye 

overdækninger på naturlegepladsen, samt kr. 

40.000 til uddannelse. 

Gennemgang og forklaring til skolens 

driftsbudget. Der er bl.a. afsat midler til at 8. 

og 9. klasse kan komme på lejrskole.  

 

Bestyrelsen godkender ledelsens oplæg til 

budget. 

3.  Corona situationen 

Orientering om situationen 

 

Orientering.  

 

4.årgang og 5. årgang har fået reduceret lidt i 

deres skema pga.. lærere der havde for 

mange undervisningslektion bag skærmen.  

4. årgang hist og eng og 5. årgang tysk, 
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foreløbigt frem til og med uge 5.  

 

Der er dagligt ca. 60-80 elever på skolen til 

nødpasning og/eller undervisning.  

 

Skole-hjem-samtaler vil blive gennemført 

digitalt.  

 

Det generelle indtryk er at det går fint og 

elever og lærere har taget gode erfaringer 

med fra forårets Corona nedlukning.  

 

Trivsel og det sociale - der kan være 

udfordringer hos enkelte elever. 

Er lærerne tilstrækkelig opmærksomme på 

dette felt? 

 

Efterspørgsel efter det kreative, anderledes 

opgaver. Mere kreativitet og bevægelse. 

Kreative fag er også vigtige. 

 

Vigtigt at holde skemastrukturen. 

Vigtigt at opmuntre eleverne de gør det godt. 

4.   Nyt fra elevrådet 
 

Ingen deltagere. 

5. Værdigrundlag 

 

Bilag: revideret forslag til 

værdigrundlag. 

 

Drøftelse med henblik på godkendelse 

Værdigrundlaget blev godkendt af en samlet 

bestyrelse. 

 

Værdigrundlaget kommer på skolens 

hjemmeside.   

Værdigrundlaget sendes ud til forældrene. 

6. Principper 

Skolebestyrelsen ønsker at gennemgå 

skolens principper ud fra strukturen: 

Behold og gem – arbejde videre med, 

eller slettes. De første seks principper 

er behandlet. Herefter følger: 

Vikardækning 

Kommunikation 

Sundhedspolitik 

Deltagelse i konkurrencer 

Klassedannelse 

 

Principperne kan findes på 

hjemmesiden og vedhæftes som 

selvstændige bilag til denne dagsorden. 

 

Princip for vikardækning (2019) skal bevares 

og revideres på et tidspunkt. 

 

Princip for kommunikation (2016) og 

samarbejde skal bevares og revideres.  

 

Sundhedspolitik (2018) skal bevares.  

Evt. lidt kortere.  

Skal evt. indeholde skolebestyrelsens 

anbefalinger om alkohol. 

 

Deltagelse i konkurrencer - skal ikke bevares. 

 

Princip for klassedannelse. (2017) skal 

bevares.  

 

Prioritering af revidering af principper: 

Klassedannelse 

Kommunikation  

Sundhedspolitik, inkl.. alkohol politik. 

 

Antimobbe (2018) 

Ordensregler 

Mobilfriskole (2019) 

7. Borup Skoles udviklingsplan 2021-

2022 og 2022-2023 

Orientering om udarbejdelsen af 

udviklingsplan og rammerne for dette 

Præsentation af udviklingsplanen for skoleåret 

2021-2023.  

Teamsamarbejdet 

Lærernes relationskompetence 
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arbejde. 

 

Drøftelse og kommentarer til 

udviklingsplanen 

 

Fire bilag: Målpil + tre dokumenter 

Elevernes samarbejde 

 

Lærere og pædagoger præsenteres for 

udviklingsplanen i de kommende uger. 

 

Bestyrelsen ønsker løbende orientering om 

udviklingsplanen.  

8. Udsatte punkter 

 

Interessante tal 

 

Punktet udsættes til kommende møde eller 

senere.  

Skal gerne kunne gennemføres i et analogt 

møde.  

9. Meddelelser og spørgsmål 

 

Ingen  

10.  Eventuelt – herunder punkter til 

kommende møder 

 

Ansættelsessamtaler til ny lærer 

mandag den 25. januar kl. 18.30 – 

hvem deltager?  

Ansættelsessamtale mandag d. 25.01. 

kl. 18.30. 

Mia deltager fra bestyrelsen. 

 


