
Referat, skolebestyrelsesmøde d. 9/2 kl. 19.00-21.15 Google Meet 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Lisbet Bogh 
Sønderby, Byen – 5E; Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E; 
Michael Stensgaard Toft, Øst – 0.B; Rikke Rosenkvist Lindholst, Øst – 0.A; Andrea Skov – Øst, 2.A; 
Johannes Fogh, Øst – 1.B; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst – 3.A 

Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Clara W. Schultz – Øst, Mikkel Mønsted Pedersen – Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Johannes, Diana 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Godkendelse af referat fra sidste møde.  
 

5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

1. Genåbningen (Palle) 15 min 
19.05-
19.20 

Orientering Palle fortæller om 
hvordan den nylige 
genåbning er forløbet set 
med ledelsens øjne. 
Medarbejdere har gjort 
et stort arbejde, og det 
har båret frugt, at der 
forinden var en plan for 
hvordan det kunne 
forløbe. Der har også 
være flere positive 
henvendelser fra 
forældre.  

2. Fjernundervisningen 
 

15 min 
19.20-
19.35 

Drøftelse Clara og Mikkel fortæller, at 
det er trist ikke at se vennerne 
på andet end en skærm, men 
udover det er det gået fint.  
Fra forældresiden er der 
følgende udsagn:  
De mindste klasser - Ikke så 
meget direkte kontakt, meget 
op til forældre eller dem der 
nu var hjemme. Det er svært 
at forlange/forvente en hel 



skærmdag for de mindste. 
Lærerne har været gode og 
kreative. 
De ældre klasser – Væsentligt 
bedre end sidste omgang 
hjemmeundervisning, fuld 
skrue på kreativitet, godt med 
aktiviteter ”ud af huset” efter 
aftale med forældre.  
Generelt en klar optimering af 
skolens hjemmeundervisning.  
Der er også ros til 
nødundervisningen på skolen 
og organisering såvel som 
information fra skolen i hele 
perioden.  

3. Nyt fra elevrådet (Clara & Mikkel) 10 min 
19.35-
19.45 

Orientering Der har ikke været 
elevrådsmøde i 
nedlukningsperioden. Det 
tilstræbes at holde et online 
elevrådsmøde i nær fremtid.  

4. Hal (Palle) 
 

5 min 
19.45-
19.50 

Orientering Palle fortæller om hvor 
halprojektet står pt. Der har 
været konkret inspektion af 
området, og der er 
umiddelbart ikke nogen 
kendte hindringer på den 
baggrund. Der har været en 
del kontakt til forskellige 
interessenter bl.a. inden for 
byudvikling, og også her er 
processen foreløbig positiv.  
Det er på nuværende 
tidspunkt planen, at hallen 
skal til politisk behandling i 
april.  
Der spørges ind til 
sammenhæng mellem en evt. 
hals økonomi og så skolens 
økonomi. Til dette svarer 
Palle, at der ikke vil være en 
sammenhæng, der gør at 
skolen f.eks. får færre 
midler/hænder af den grund.  

 
Kort pause – elevrådsmedlemmer har fri 
 

5 min 
19.50-
19.55 

  

5. Skoleårets planlægning (Ulrik, Palle) 15 min 
19.55-
20.10 

Orientering  Ulrik fortæller om skoleårets 
planlægning. I det store hele 
forløber det efter den tidsplan 
som blev udarbejdet i det 
sene efterår. Teamplanen er 
udsendt i denne uge baseret 
på alle MUS samtaler. 



Generelt har der ikke være de 
store ændringer i form af 
f.eks. medarbejderskift 
mellem afdelinger. 
Pga. forholdene er det 
besluttet at foretage 
fagfordelingen online i TRIOs 
fagfordelingsmodul. 
Medarbejdere er introduceret 
til dette.  
En af de store ubekendte 
faktorer har været en 
lokalaftale mellem kredsen og 
skoleforvaltningen baseret på 
A20. Denne er nu landet og 
kan indarbejdes i 
planlægningen til næste 
skoleår. Næste skridt bliver 
selve fagfordelingen, der 
forventes afslutte omkring 
uge 12.  
Igennem hele forløbet med 
skoleårets planlægning har 
der været holdt møder 
mellem ledelse og de to TR’er.  
TR siden bekræfter, at 
forløbet indtil videre har 
været godt, og at der har 
været mange positive 
tilbagemeldinger fra 
medarbejdere på dette også. 

6. Økonomi & investeringer (Palle) 15 min 
20.10-
20.25 

Orientering Legepladsen på afd. Byen er 
tæt undervejs. Lige nu er det 
vejret der hindrer projektets 
opstart, da det skal være en 
vis temperatur. Det forventes 
at det er marts/april at 
henholdsvis nedrivning og 
opbygning af legeplads vil 
finde sted.  
Der er gang i udleveringen af 
chromebooks til 3. – og 4. 
årgang. Når skolen åbner for 
5. årgang, vil der også blive 
udleveret til denne årgang.  
Økonomien er faldet endeligt 
på plads som forventet ved 
udgangen af januar – som 
skolerne også har til at 
afslutte budgetåret 20. 

7. Ansættelser (Palle) 10 min 
20.25-
20.35 

Orientering Der skal ansættes en 
børnehaveklasseleder, en 
lærer og et antal pædagoger. 
Primært pga. medarbejdere 



der har fået nyt arbejde, men 
også for at støtte ekstra op 
om ML indsatsen.  
Der spørges kort ind til 
skolens proces i forhold til 
ansættelser og 
skolebestyrelsens deltagelse. 
Der foreligger et udarbejdet 
princip for dette.  

8. Meddelelser (Palle) 15 min 
20.35-
20.50 

Orientering Der er ansat en ny sekretær, 
som nu er tiltrådt. Der har i 
den forbindelse været en 
drøftelse af organiseringen i 
hele administrationen.  

9. Opsamling på sidste møde og årshjul 
(Palle og Philip)  

15 min 
20.50-
21.05 

 Der er et punkt om børnesyn, 
antimobbepolitik og årshjul, 
som skal huskes til kommende 
møde(r) 

Evt.  
 

 
 

 Intet 

 
 


