
Side 1 af 3 

                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 
 

Dato: 22. april 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: Kiera og Rasmus  

 

Pkt. Dagsorden:   

1.  Godkendelse af dagsorden, 
herunder opfølgning fra sidste 
møde. 
 

Godkendt 

2.  Diverse orientering 

Covid-19 situationen 

Bæredygtighed 

Økonomi 

Skoleårets planlægning (fx elevtal – 

sammenlægning af fire 8. klasser til tre 9. 

klasser) 

 

Covid-19 situationen, orientering fra 
skoleleder.  
5.-8. klasse i uger uden fremmøde er der nu 
givet mulighed for udeundervisning. Lærerne 
planlægger dette. Det vil foregå i et mindre 
omfang. 
Fra uge 17 løsner vi på brugen af faglokaler, 
dog ikke madkundskab. Musik – der må ikke 
synges.  
Musikskolen er blevet bedt om at vente 

endnu noget tid før de kan genoptage musik 
og sang i børnehaveklasserne.  
 
Enkelte lærere der ikke har været på skolen i 
meget lang tid, vil vi forsøge at få op på 
skolen fra uge 17/18. 
 
Drøftelse af bevægelse i undervisningen.  
Der er stilles spørgsmål til prioriteringen af 
bevægelse i de uger hvor eleverne er i skole 
men også de uger de kunne være i skole 
med udeundervisning. Er det muligt med 
mere bevægelse? 
 
Forslag om forbedrede aktivitets faciliteter, 
som f.eks. volleyballmål, fodboldmål.  
 
Der er mulighed for testning på skolen 
tirsdag og fredag.  
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Bæredygtighed: 
Emneuge 37 – der skal arbejdes med 
Bæredygtighed og målt er Friluftsrådets 
”Grønne Flag” i sommeren 2022.  
Der vil være brug for elevrådsrepræsentant 
samt en eller to repræsentanter fra 
bestyrelsen i Det Grønne Råd.  
 
Økonomi: 
Underskud på ca. 450.000 kr. fordelt på 
skole og SFO. 
 
Skoleårets planlægning:  
Skoleårets planlægning er godt i gang og 

fagfordelingen er næsten færdig. 
 
De fire 8. klasser skal sammenlægges til 3 
store 9. klasser. Processen er i gang.  
 
Det nye skoleår post Corona: 
vi forbereder os på at ”træde varsomt” og 
starte langsomt op i det nye skoleår. Der kan 
være faglige og måske særligt sociale ting 
der skal have opmærksomhed.  

3.  Nyt fra elevrådet Ingen elevråds repræsentanter deltog i 
mødet.  
Der har været kursus for elevrådet d. 22/4 
om temaet kommunikation og herunder 

fokus på kropssprog.  
Der er 4 elever der har meldt sig til 
bæredygtighedsrådet. 
  

4.   Princip for samarbejde og 

kommunikation mellem skole og hjem. 

 

Bilag: Forslag fra Mia og Malene 

 
 

Mia og Malene orienterede om deres arbejde 
med at opdatere princippet for 

kommunikation. 
 
Forslag om at indsætte et link til Aula og 
skolens hjemmeside.  
 
Drøftelse af forslag og ændringer.  
Svarfrist 3 dage for henvendelser. Svaret 
kan være et kort svar om at sagen 
undersøges nærmere og man vender tilbage. 
 
Enighed om at lade modellen udgå. Drøftelse 
at andre mulige modeller eller oversigter. 
 
Malene og Mia redigerer og forfiner forslaget 
til fremlæggelse på kommende 

bestyrelsesmøde 8. juni. Der laves et forslag 
til et diagram over hvor man henvender sig 
med forskellige spørgsmål. 
Hvilke spørgsmål er til klasselærere, 
faglærere, ledelsen, bestyrelsen, 
kontaktforældre.   

   

5. Meddelelser og spørgsmål 
 

Alle Referater skal på hjemmesiden og gerne 
indeholde links til de bilag der henvises til.   
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Ordblindevejleder – der er 

vejlederuddannelse i gang. Fra Borup Skole 
deltager en læsevejleder i uddannelsen 

6.  Eventuelt – herunder punkter til 
kommende møder 
 
Udsat punkt: Interessante tal 

 

Kommende bestyrelsesmøde d. 8/6.  
 
Betina:  
Årsberetning – hvad tænker bestyrelsen om 

det? Tilslutning til et 
nyhedsbrev/årsberetning fra bestyrelsen op 
mod sommerferien - Hvad har bestyrelsen 
arbejdet med? og med ønsket om en god 
sommer.  
 
Sundhedsprincippet behandles og revideres 
  
Gennemgang af spændende tal.  
 
Klassevenner til deltagelse i forældremøder 
 
Årshjul  
Skoleårets planlægning 
Datoer for bestyrelsesmøde 21/22. 

 
Bestyrelsen satser på FYSIK fremmøde med 
tapas og bobler.  
 
Ønske om tider på dagsordenen.  
 
Valg til bestyrelsen i foråret 2022.  

 


