
Mødet blev afholdt online mandag den 19. april
kl. 17.00-19.00 via Dette link

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter:
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi
Hechmann, Charlotte Tranberg, Charlotte Saabye,
Camilla Mikkelsen Suhr og Sylvia Mark
Andreasen

Medarbejderrepræsentanter:
Henriette Thorius og Drós Djurhuus

Elevrepræsentanter:
Julian 9.b og Laura 9.c

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra Felicia

Afbud fra eleverne

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt
Erwin

2. Meddelelser fra

Formanden Intet nyt

Skolen og SFO Skolen berettede om fagfordeling,
udeskolevejleder, praktikanter, eksamen og sidste
skoledag for 9. klasserne den 21. juni.

Lærerne Skolen fortsætter med fysisk nødundervisning
selvom skolen er delvis åben. 9. årgang har fået
ekstra midler til fagligt løft i den kommende tid,
som giver bedre muligheder for eleverne.
Hverdagen minder om normal skole med glade
børn, hvilket er en god følelse. Nogle få forældre
udfordrer karantæneregler.

Eleverne Eleverne deltog ikke på mødet.

Udvalg
- Trafikudvalget Trafiksituationen under kontrol. Der er færre biler

og mindre trafik pt.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc3ODI0ZmUtYTVhMi00OWJiLWI0NTgtOTI4ZWM5OGU5ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421af8ef-5ff3-4d30-b8d1-dd86c078ebae%22%2c%22Oid%22%3a%2260723a71-79d8-4712-aa40-bf92c76f50f2%22%7d


- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Kontaktforældrene tilsendes en hilsen, da der ikke
holdes flere møder i skoleåret.

- Principudvalget Mødes igen den 5. maj og arbejder videre med
principperne.

Kommunalbestyrelsen Torsdag den 22.4.2021 vedtages skolepolitikken i
Kommunalbestyrelsen. Der er rettet i
skolepolitikken på baggrund af høringssvarene.
Der er midler på vej ud til fremme af trivsel på
skolerne. Der er mange forskellige
anvendelsesmuligheder for midlerne. Den lokale
arbejdstidsaftale taget til efterretning. Den
dialogbaserede kvalitetsrapport holdes der fast i.
Vandsikkerhedsguide er vedtaget i skoleudvalget
og på vej i KB

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om:
● Genåbningen for 5.-9. klasse, hvor vi er

udfordrede på det mandskabskrævende
tilsyn og smittetilfælde i en 9 klasse.

● Test af elever
Fra næste uge skal vi tilbyde test til elever
en gang om ugen som en begyndelse.
Forældre skal give tilsagn inden test.

4. Budgetopfølgning Jens fortalte om budgettet, og konklusionen er, at
skolens økonomi er sund og god, og vi har fået
overført vores overskud fra 2020. Dermed har vi
gode muligheder i år for at gøre noget ved en
række efterslæb på skolen, f.eks. vores
madkundskabslokale, der trænger til en
opgradering og ombygning. Desuden trænger
skolens netværk til opdatering, hvor vi skal
medfinansiere.

5. Afrapportering af princip 15 om
lejrskoler og temaforløb

Afrapportering skete efter det nyeste princip.

Skoleledelsen orienterer om:
● Afholdelsen af lejrskoler
● Afholdte og planlagte temaforløb og omlagte
dage i kommende skoleår.

Jens orienterede om, at vi igen i dette skoleår har
svært ved at afholde lejrskoler grundet Covid19
og de restriktioner, der gælder for skolen. Derfor

https://docs.google.com/presentation/d/1moFazOgYP6Hd3-yr_LxAoP4YYVYYWjz02q8Crf5Z814/edit?usp=sharing


har vi indtil nu kun kunnet nå at afholde en enkelt
lejrskole på 8. årgang i dette skoleår. Vi forsøger
stadig at nå at afholde de resterende lejrskoler i
indeværende år, men det må forventes, at
lejrskolen ikke nødvendigvis kan gå til Nordjylland
eller lignende. 4. årgang vil f.eks. forsøge at
arrangere en sheltertur på Kongelundsfortet som
en del af lejrskolen.

I det kommende skoleår planlægges der med en
normal lejrskole for 6. og 8. årgang. 6. årgangs
lejrskole er den udskudte lejrskole fra 4. klasse.

På samme vis har omlagte dage og temaforløb
været notorisk vanskelige at afholde det seneste
år, hvor vi f.eks. ikke har kunnet afholde:

● Skolekomedie
● Uge 39 med forældredeltagelse
● Uge 6 på tværs af årgange og klasser
● Og ikke mindst alle de mange forløb, vi

som regel har på tværs af klasser i løbet
af et skoleår i øvrigt.

Vi vil derfor i det kommende skoleår have en stor
opmærksomhed på, at skolens rytme og normale
aktiviteter skal genstartes, så vi ikke glemmer de
gode forløb, vi normalt har haft på skolen. Der
nedsættes bl.a. et medarbejderudvalg, der skal
arbejde med uge 39 og uge 6, ligesom vi også fra
ledelsens side har fokus på, at årets aktiviteter
noteres og placeres fra årets start i de enkelte
årgangsteams.

6. Skolepolitikken Skolebestyrelsen blev orienteret om udkastet til
endelig skolepolitik, der forventeligt vedtages af
Kommunalbestyrelsen den 22. april. På mødet
havde skolebestyrelsen også første dialog med
tilbagemelding til skoleledelsen om omsætning af
skolepolitikken ind i skolen.
Bilag:
Udkast til endelig skolepolitik
Overblik over opfølgning på skolepolitik
Sammenhæng med Kvalitetsrapport
Jens orienterede om skolepolitikken og nogle af
de tanker, der er om afrapportering.
I skolens pædagogiske udvalg har der været
dialog om omsætningen af skolepolitikken.

https://drive.google.com/file/d/1SCF8DPWpe5Xmu-Mr5xbv1V6pgWbjWGze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CT5iobUbiyPahqOZD_TOGRhUl-IUgqqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfO7rz8zKFxFNzWYrADQ51MVHYuf_Rmk/view?usp=sharing


7. Struktur på 0. årgang Jens orienterede om, at vi ønsker at etablere en ny
struktur på 0. årgang, hvor
børnehaveklasselederne er fuldtidsansat. Lige nu
er èn på fuld tid og to på deltid. Der har været
dialog med medarbejderne og i LMU om
ændringerne.

8. Eventuelt Forældreforening spørger, om der kan afholdes
skolefest i september eller kan skoleåret begynde
festligt på anden vis - i form af genåbningsfest?
Kan forældreforeningen møde i uge 39 og  er
behov for støtte til den 21. juni, hvor 9. klasserne
går ud. Forældreforeningen får plads i
nyhedsbrev. Hvis nogen får gode ideer, så
forældreforeningen styrkes, må de gerne komme
med dem til Sylvia.

Charlotte beder om et punkt på dagsordenen om
forældremøder. Ofte kan  forældremødet opleves
en gennemgang af noget fagligt. Det ville være
fint at tale alvorligere ting på forældremøderne
som klassefællesskab, problemer i drengegruppen
etc. Altså få mere viden om klasse, skole og
hverdag. skal der være en facilitator, der fortæller
mere generelt om årgang og årgangsspecifikke
emner. Måske kan dette punkt tages med til
kontaktforældrene for input. Kan
kontaktforæzldre lede mødet og lave referat?
Hvad skal et forældremøde helt grundlæggende
bruges til?
En ide at spørge forældrene til 9. klasse om hvad
gode relevante emner i udskolingen kunne være.

Helle Borch fra SFOen inviteres til næste
skolebestyrelsesmøde med henblik på en status på
modtagelse af 1. maj-børnene og ikke mindst på
SFO’en som et samlet hele.

9. Godkendelse af referatet Referatet blev godkendt.


