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Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 21. september 2020  

  
Mødeleder: Martin Skov Møller 
Mødeobservatør: Birgitte  
Referent: Gitte 
 

Til stede: 
Lars Kristensen  
Birgitte Eskildsen 
Martin Møller  
Rikke Brandes 
Pernille Therkelsen 
Esben Hokland 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
Jeppe Gissel Eriksen 
 

Afbud: 
Katrine Vestergaard 
Nissen 
Michael Maagaard 
Jens Koed 
 
 
 

 
1. Godkendelse af referater fra virtuelle møder 

(møder siden marts) 
 

 
Godkendt marts - august 
 

2. SFO 
Incl. punktet fra sidste møde – Mere SFO på 
møderne. 
Bilag: SFO-drøftelse i skolens ledelsesteam 

Børnetal 288 – stort set alle børn. 
 
Ikke så mange udmeldelser set i corona-
perspektiv, og der kommer flere børn i 
SFO’en (går dog tidligt hjem). 
 
12 klassepædagoger + hver årg. har stud. 
og/eller ressourcepædagog. 
 
Ofte også PA-stud. 
 
Slået vikariat op til 2. årg. 
 
Pæd. organiseret i årg.teams, men derud-
over organiseret i aktivitetsteams, der 
skulle lave aldersintegreret aktiviteter, 
men det er sat pause pga corona, hvilket 
også er frustrerende for personale. 
 
Økonomi: Tidligere akkumuleret overskud 
anvendt til ny legeplads, overdækning + 
tilskud til b og c-gård. 
 
Rådmand optaget af fritid og vil udarbejde 
vision. SFO’erne skal komme med input, 
og visionen skal være færdig i foråret, så 
det kan komme i spil til kommende skole-
år. 
 
SFO-forældreråd: 
I januar arrangement for forældre, hvor 
bl.a. SFO-forældreråd blev drøftet. Jeppe 
har skrevet ud. 
Tages op på kommende forældremøder, 
hvor der forhåbentligt kan der udpeges en 
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kandidat for hver årgang. 
Gerne samlet i oktober. 6 møder årligt, 
herunder 2 sammen med best.møder. 
 
SFO i en corona-tid: 
Oplevelsen blandt personale er, at  
arbejdsmiljøet er dårligere pga af ”isole-
ring”, fordi aktiviteterne skal fungere klas-
sevis. 
Legetøj skal stadig vaskes dagligt, brætspil 
dog ugentligt. 
 
Nu dog åbnet for sekundær-grupper, fx 
faste fodboldgrupper. 
 
I morgen SFO temamøde om, hvilke aktivi-
teter der kan gennemføres med fx afstand, 
og hvilke positive sider der er, da det er en 
situation, der fortsætter. Måske skal de 
voksne flytte sig, så aktiviteter bedre kan 
ændres for børnene. 
Forældre skal mere på banen i forhold til 
at aftale, at det er kendte børn, som man 
kan følges med. 
 
Måske skal de voksne bruge spisesituatio-
nen til at fortælle om dagens/ugens aktivi-
teter. Kan klubben også gøre. 
 
Opmærksomhed på ugebrev/aktiviteter. 
 
Sendepolitik: Sidste år var 0. år første 
sende-fri årgang, men ikke muligt i år, da 
forældre ikke må komme i SFO’en. 
 
Nu sendes der hver halve time, men Jeppe 
vil gerne ned på et tidspunkt i timen (tage 
hensyn til bus). 
Opbakning fra bestyrelsen. 
 
Stringens i kommunikation – enkelt for 
forældre. 
 
Gerne info om brug af chromebooks i SFO. 
 
Gerne gentagelse af forældremødet, som 
har fået meget ros. 
 
 

3. Udvalg  
Bilag: Mødeplan-Årshjul SB 2020-2021  
 

Budget: OK + JE 
Ansættelsesudvalg: Pernille, Rikke, evt. 
EH 
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ForældreForum: Birgitte, Lars, Rikke 
SFO: Michael, Pernille, Jeppe + evt. med-
arbejder 
Støtteforening: Michael (Joan fortsætter) 
(stand på Skærby) 
Børneskov: Michael, Birgitte, Lars 
Trafik/sikker skolevej: Michael, Birgitte 
(vedr. Grenåvej: Stadig mange henvendel-
ser på facebook Arrangerer senere møde. 
Hjortshøj kunne måske være interesseret i 
en sikker vej til stranden) 
 
Udvikling (attraktiv skole): Birgitte og 
Martin, Rikke, Pernille, EH 
 

4. Opdatering på sammenlægning 8. årgang 
 

Forældremøde: Spørgsmål om bl.a. de 
økonomiske beregninger, skolen har ikke 
kunnet handle før (havde før sommerferien 
spurgt ud i klasserne om evt. flytning). 
Da tallet kom ned til 85, skulle emnet have 
været oppe på bestyrelsen. 
Budgettildeling alt for uflexibel – den gam-
le ordning havde ikke så store konsekven-
ser (grundbeløb nyt) 
En løsning kunne være fremadrettet at sø-
ge dispensation på forhånd, men der 
kommer forhåbentlig en anden tildelings-
model. 
 
På mødet gode historier frem om sammen-
lægning. 
Måske mere fra ud fra skolen om erfarin-
gerne. 
Ro på kommunikationen, gode elevsamta-
ler. 
Detaljering af processen (gerne dynamisk 
skriv ud).  
Vigtigt med robuste lærere. Ikke mulighed 
for at vælge at skifte klasse, men måske 
forlods kontakt til sårbare unges forældre. 
Lærerne i gang med klassesammensæt-
ning. 
Uge 41 og 43 planlagt, men mangler sta-
dig lidt på indholdet. 
 
 

5. Økonomi – kort opdatering Udsat 

6. Forældremøder – opsamling Udsat 

7. Opsamling Chromebooks  
Start på princip 

Endnu ikke skrevet om it, da det ikke har 
været nødvendigt, men det kommer. 
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Bilag: 20-august INFO til forældre om 
Chromebook 

 
Forældrehenvendelse vedr., at elever skal 
have chromebook med hjem, men den er 
nødvendig til lektier m.m., er et redskab. 
Skal også være opladet, men kan godt at 
overleve en nat. 
 
Chromebooks opleves nu mere driftssikker 
end egen. Understrege, at eleverne skal 
have opladt Chromebook. 
 
Elever kan selv medbringe en power bank 
 
Alle elever fra 2. kl. har lockers. 
 
Anne vil gerne undersøge/indhente erfa-
ringer fra 2.-4 årg. 
Herefter evt. genudsende information 
(version2) med opdateringer. 
Måske information ud til 2. årg. forældre d. 
29. på mødet. 
 
Evt. kommende principper, gode vaner, 
undervisning/ikke spil. 
 
Op igen næste gang, tema, 
 
EMU 10 gode råd. 
 
 
 

8. Forældreforum  
Klasseråd  

Ikke stort fysisk møde i februar. 
 
Måske virtuelt med klasserådene, og så 
opsamling herfra, og klasseråd kan melde 
tilbage til forældrene. 
Oplægsholder – video kan tilgås i efterføl-
gende 14 dage. 
 
Udvalg arbejder videre: Tema og ramme-
sætning samt output. 

9.  Eventuelt  
- Ønske om kommende punkter 
- Elevrådet på møderne 
 

Kantine: Forslag om miniundersøgelse 
(Skolen foretog én for godt et år siden). 
 
Formiddagssnack – brød med pesto, hvil-
ket ikke forekommer logisk 
 
Formiddagsmad + frokost tæt på hinanden 
 
Suppe – problematisk 
 
Dage med madspild kan give anledning til, 
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at køkkenet spørger eleverne dagen efter. 
 
Spørge elevråd 
Menuplan 
Victor og Mette i bestyrelsen 
 
Bygningsting – til Buller 
 
Gang i haverne, som nogle naboer har re-
ageret på. Formidling af projektet kommer 
ud senere. 
Frøene er doneret af Dansk Landbrug. 
Evt. samarbejde med Plantorama – under-
visning. 
 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde: 
 

 Gennemgang og opdatering - principper 
 Fravær og vikarpolitik – revidering  
 Forældreinddragelse/-pligter – hvor meget 

kan skolen bede om. 
 Gennemgang af sygefravær og input til at 

fastholde det lave fravær og god trivsel i per-
sonalegruppen 
 

 

 
Husk at hvert punkt skal afsluttes med, at der tages en vurdering af og beslutning om 
videre forløb og at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


