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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 08. oktober 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: Jakob Dalgas, Camilla Jarlholm 

og Kiera. 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

Afbud. 

Kommende møde efter efterårsferien.  

3.  Corona situationen 

Orientering og drøftelse 

 

 

Henvendelse fra Camilla om SFO 

tid og Corona – drøftes med JD 

inden referatet sendes ud.  

Ledelsen orienterede om Corona situationen. 

Aflyst lejrskole for 8. klasse i uge 39. forsøges 

gennemført i uge 45. 

Gennemført erstatningsbrobygning i uge 40 for 

9.kl. 

I skoletiden opretholder vi samme struktur som 

siden sommerferien med separate indgange, ingen 

forældre på skolen, opdelte områder i frikvarterer, 

øget fokus på håndhygiejne.  

 

SFO- tiden, primært udenfor.  

Ved regn og ophold indenfor opholder man sig i 

den afdeling man går i skole i.  

De fleste børn leger med klassekammerater eller 

andre fra samme årgang.  

 

Vi oplever elev og personale fravær til 

Coronatestning, men heldigvis ingen Corona 

tilfælde. 

4.   Princip om klassekasser 
Fortsættelse af drøftelse fra sidste 
møde. 
 
Bilag: Forslag eftersendes fra Betina 
 

Drøftelse af anbefalet eller maksimum beløb.  

 

Årstallet ændres til 2020.  

Tilføjes - ”kan” således at ”…mulighed for at 

klassens lærere kan bede om et tilskud til en 

teatertur eller ekskursion”  

”Skolebestyrelsen anbefaler et beløb på ca. 100 – 

150 kr. pr. år., dog maksimum 250 kr. pr. år” 
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Princippet er godkendt på mødet med ovennævnte 

ændringer.  

 

Betina laver det færdige princip 

5. Landsmøde i Skole og Forældre 

Orientering om situationen 

 

Mødet gennemføres ikke ved fremmøde.  

Generalforsamlingen gennemføres virtuelt. 

Der er usikkerhed om der er et program ud over 

generalforsamlingen.  

6. Skolebestyrelsens årshjul 

 

Bilag: Vedhæftet dagsordenen 

findes en udgave af et årshjul som 

en tidligere skolebestyrelse vedtog 

tilbage i 2016. Denne kan tjene 

som inspiration. 

Ønske om at årshjulet opdateres til 2020 version.  

 

Der nedsættes et lille udvalg med formand, 

næstformand samt Malene, der laver et nyt udkast 

til præsentation på kommende bestyrelsesmøde. 

 

Forslag om tilføjelse af bl.a. lærernes dag, 

gennemgang af trivselsmåling for elever. 

 

Ved ”Lærernes dag” skal man huse at det også er 

Pædagogernes dag. 

7. Borup Skoles værdigrundlag 

Bilag: Værdigrundlag vedhæftet. 

Værdigrundlaget skal behandles i 

alle relevante fora på skolen. I 

bestyrelsen og blandt 

medarbejdere og elevrådet. 

 

Drøftelse af proces. 

Skoleledelsen foreslår at 

bestyrelsen forholder sig til det 

nuværende værdigrundlag og giver 

en umiddelbar tilbagemelding til 

ledelsen om hvorvidt man ønsker 

tilføjelser eller ting der skal fjernes 

fra det nuværende værdigrundlag. 

 

Skoleledelsen lægger altså op til en 

forholdsvis kort og komprimeret 

proces omkring værdigrundlaget. 

Bestyrelsen bakker op om det nuværende 

værdigrundlag.  

Godt med en opdeling af værdigrundlag og vision.  

 

Forslag om en Pixie udgave af værdigrundlagets 

første 2 sider. Hvilke tre ting er de mest centrale i 

værdigrundlaget?  

 

Forslag og ønske om tilføjelser:  
Det musiske gennem hele skolen 
Bevægelse gennem hele skolen forløbet.  
Bæredygtighed 
Sociale medier 
 
Forslag om et ændret layout.  
 
Det reviderede værdigrundlag præsenteres af ledelsen på 
mødet i december. 

8. Drøftelse fra forældremøde i 

5.A 

Hvordan sikrer vi social trivsel i 

klasserne, når der ikke må 

afholdes sociale arrangementer? 

 

Drøftelse af mulighed for at lave sociale 

arrangementer i klasserne i en Corona tid.  

Bestyrelsen er optaget af trivslen i klasserne.  

 

Ide katalog: Virtuel bingo, film og popkorn, film og 
pizza,  
Opfordring til at elever der er tilmeldt SFO og 
klubben kommer der i stedet for at gå hjem.  
 
På kommende bestyrelsesmøde drøftes klassetrivsel 
igen. Status.  

9. Økonomi 

Kort orientering om aktuel status. 

 

Karin orienterede om økonomi.  

 

Der foretages en række ekstra investeringer i 

inventar og bedre opholds muligheder under tag 

på naturlegepladsen.  
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10.  Eventuelt – herunder punkter 

til kommende møder 

 

Der afholdes ansættelsessamtaler 

til et par lærerstillinger mandag 

den 26. oktober kl. 19.00 – 21.00. 

Hvem deltager? 

 

 

Drøftelse af et spørgsmål om skolens 

svømmeregler. Må piger i 4-5 kl. ikke have bikini 

på? Henvendelse til svømmelærerne 

 

Vedr. 3. årgang. 

Drøftelse af klassestørrelse og ressourcer tildelt 

årgangen.  

 

Betina – noget om madkundskab.  

En forældrehenvendelse om faget og fagets 

indhold. Opfordring om at tage fat i lærerne. 

Punktet er drøftet. 

 

Ordblindeuge - på dagsordenen i  

november/december. Bestyrelsen ønsker en 

orientering om hvordan vi arbejder med ordblinde 

her på skolen.  

 

Ansættelsesudvalget – (samtaler 26/10 kl. 18.30 – 

20.30) Katja, Marianne, Betina.   

 

Karin – hæfter til uddeling.  

”Aktiv tilstedeværelse” 

”Gode skoler ” 

”Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og 

SFO.”  

 

Punkter til kommende møder 

 

November –  

Skolebestyrelsens årshjul,  

status på klassetrivsel 

Orientering om skolens indsats for ordblinde 

elever 

December –  

Borup Skoles værdigrundlag  

 

11. Lukket punkt 

      Orientering om en personalesituation.               Karin Villumsen 


