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Til stede: 
Martin Møller 
Esben 
Steffen 
Anne 
Michael 
Pernille 
Rikke 
Marie 
Johanna 
Lars 
Katrine 
Jens 

Afbud: 
Birgitte 

1. Godkendelse af referat fra 21. September Godkendt 

2. Elevrådet inkl. Klimarådet Sidste elevråd blev der talt om madordningen og at 
eleverne (7-9. klasse) ikke får nok mad. 
 
Jesper har samlet 40 livretter fra elever i forhold til, at 
eleverne får en bedre oplevelse ifm. Madordningen. 
 
Hvordan får man eleverne til at spise mere salat og 
sunde retter (kan livrettebogen hjælpe?) 
 
Kan temauger være relevant?  
 
Et klimaråd er nedsat. Hvilke initiativer kan 
iværksættes? 
 
- De berøreringsfrie vandhaner 
- Lofter er skiftet, med ny belysning (Indeklimaet er 
forbedret) 
- 5000 m2   græs er fjernet, ifm. Den grønne skov. 
- Evt. et brev til miljøministeren om den nye skov. 
- Helhedsplan til affaldssortering. 
- C02 måler i klasserne 
- Kampagne om flere cykler og færre biler på skolen. 
- Genbrug af tekstil fra Michaels arbejdsplads til 
undervisningen.  
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3. Opsamling på chromebooks 
Inkl. Data/opsamling på feedback  

Undersøgelse ude på årgangene:  
De fleste møder op med opladte Chromebooks. 
De fleste eller alle tager deres Chromebooks med 
hjem. 
Chromebooks fører ikke til øget brug af spil og sociale 
medier i pauserne. 
 
Kan der tages afsæt i den digitale-pjece og tilføje nye 
forslag ifm. Chromebooks. 
 
Bliver skoletaskerne for tunge, når eleverne tager 
Chromebooks med hjem?  
 
Skal der være plads til elever med læsevanskeligheder, 
og have mulighed for flere devices (mobil mm.) 
 
Skal der laves en plan til forældrene ift. Hvad eleverne 
må bruge en Chromebook til på skolen?  
 
Gøre brug af elevernes kompetencer og viden om 
Chromebooken. Evt. sender nogle til kursus. 
 
Bruge ugeplaner til, hvordan tasken pakkes ift. 
Chromebooks og hvornår de bruges.  
 
Stick-on på Chromebooks ift. At huske at oplade – 
mest til de små klasser. 
 
Der er enighed om at afvente med yderligere 
handlinger indtil arbejdet med Chromebooks er bedre 
implementeret.  
Punktet skal på igen til foråret. 
 
 

4. Opdatering på Økonomi 
 

Corona har spillet en stor rolle i budgettet og dertil har 
der været justeringer: 
- Fremrykkede anlægsinvesteringer 
- Arrangementer ikke været muligt – Betyder 
manglende forbrug 
- Besked om at bruge pengene inden året løber ud. 
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Derfor har skolen været ude og få nyt loft, og evt. nyt 
låsesystem.  
 
Nedslag undervisning: 
 

- Ny budgetmodel- klassesammensætning 
- Kompensation pga. coronoa (kantine) 
- Sløjd 
- Sikring pga. Chromebooks 

 
Nedslag SFO 
 

- Overdækning 
- Nødåbning 
- Balance – Specialbørns tillæg væk – korrigeret 

i personaleudgifter 
 
 

Orienterer forældre om normering i specialklasser? 
 
Vigtigt med gennemsigtighed  

5. Opdatering på sygefravær Totalt set har der været et flot sygefravær og det har 
generelt været lavt i forhold til året før. Dertil skal man 
også tage i betragtning, at der har været corona. 
 
Sygefraværet er faldet 1/3 del sammenlignet med året 
før. 
 
Den generelle trivsel blandt medarbejderne er høj, og 
kan derfor også være en af grundene til den lave 
sygefravær. 
 
Kan der laves noget for personalet, for at fejre den 
lave sygefravær og den gode trivsel – 
Personaleforeningen står for det. 
 

6. Forældremøder - opsamling Få klubben med til forældremøder? Eller lave et 
separat forældremøde i klub-regi. 
 
 

7. Opsamling og information fra møde med 
skole og forældre 
Bilag: to oplæg fra mødet vedlagt 

Opsamling til næste bestyrelsesmøde. 
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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.   

 

8. Opsamling på sammenlægning 8. Årgang 4-5 henvendelser om undren til hvordan 
klassesammensætning er blevet lavet i forhold til 
vennegrupper. 
 
Udfordring omkring en pige, der ikke er faldet 
ordentlig til i sin klasse endnu.  
 
Ingen overvejelser om at flytte skole på årgangen – 
endnu. 

9. Eventuelt Skolevej – Michael: Lavet en forundersøgelse ved 
skolevejen. Udvidelse af cykelstien. Ny 
fodgængergang. 
 
Nyt koncept – Mot: Om at give eleverne mere mod. 
 
4 lærere og Mette har været afsted til kursus og er i 
gang med implementering.  
 
Lst-forløb – Der skal gøres en større indsats. 
 
Samlingspunktet – Større fokus og være bedre til at nå 
ud til de lokale børnefamilier.  

  


