
Mødet blev afholdt online torsdag den 20. maj
kl. 17.00-19.00

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, Annette og eleverne.

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt.
Erwin valgt.

2. Meddelelser fra

Formanden Intet

Skolen og SFO Skolen orienterede om:
● Fagfordeling

○ Lejrskoler presser og medfører
konsekvenser for SUP dansk
udskoling, der reduceres i
kommende skoleår

○ Stillingsopslag i indskolingen
○ Naturfagslærer ansat som

erstatning for lærer, der flytter.
○ Vi nærmer os skemalægning

● Skriftlige prøver afholdt, vi arbejder nu
med de afsluttende dage for 9. klasserne

● Idrætsdagen afholdes skole- og klassevis
● Ny vandsikkerhedsguide
● 3-i-1-måling



● Forkortede skoledage i kommende skoleår
(kommende 7.B bliver én time mere om
ugen) - Skolebestyrelsen bakkede op om
forkortelserne i skoledagene for de berørte
klasser.

Lærerne Henvendelser om lejrskoler fra lærerside. Det er
dyrt og går ud over andet. Skulle vi afkorte den i
4. klasse? God stemning i 9. klasserne med fokus
på eksamenerne i dansk og engelsk. Efter
eksamenerne er der udsigt til sociale
afslutningsarrangementer. en del af de yngre
lærere føler sig presset - både af hverdagen og
forældresamarbejdet. Man kan se
træthedsreaktioner oven på genåbningen. Men
generel glæde over at alle igen er samlet.
Også på gangene kan man blandt børn og voksne
mærke glæde, men også mathed.
Kompetencecenteret er opmærksomme på det
øgede behov for opmærksomhed blandt eleverne.
Lærerne tager nyt med fra indskoling og
mellemtrin til næste møde.
I forlængelse af dette punkt drøftede SB, hvordan
SB på forældrenes vegne kan anerkende lærere og
pædagogers indsats, og hvordan forældrene skal
være omhyggelige deres kommunikation.

Eleverne Intet.

Udvalg
- Trafikudvalget

Der er fortsat behov for regulering på
parkeringsplads og kysogkør. Forvaltningen er
ikke vendt tilbage på henvendelse fra SB endnu.
Skolebestyrelsen ønsker, at Jens rykker
forvaltningen endnu en gang.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Intet nyt siden sidst. Datoer for
kontaktforældremøde aftales på næste SB og
formidles til forældremøder efter skolestart.

- Principudvalget Se under punkt 5

Kommunalbestyrelsen Intet nyt

3. Besøg af Helle Borch, der giver en status
på opstarten for 1. maj-børnene og på
SFO’en generelt

Helle og Niclas deltog under punktet, der blev
behandlet først på dagsordenen. Helle orienterede
om opstarten for 1. maj-børnene og SFO’en
generelt. Niclas orienterede herefter om
klassedannelsen og denne proces.



Skolebestyrelsen tog orienteringen til
efterretningen

4. Status Covid19 og genåbning Den 10. maj kunne vi endelig - langt om længe -
åbne op for eleverne i 5.-9. klasse til fysisk
fremmøde hver dag.

Selvom der er tale om fortsat nødundervisning,
betyder det, at skolen nu er kommet noget tættere
på en normal skoledag. I forhold til
retningslinjerne er skoledagen dog stadig præget
af:

● Faste pauseområder
● Klasseopdeling
● Hygiejne
● Faste indgangsdøre og
● Lignende.

Grundlæggende er retningslinjerne de samme som
de, der har været gældende indtil 10. maj.

Corona presser dog også fortsat lejrskolerne, som
vi prøver at få afholdt inden skoleåret er slut. Når
vi ser på fagfordelingen for kommende skoleår, er
det vigtigt her allerede nu at orientere om, at vi
ikke har mulighed for at overføre lejrskolerne til
næste skoleår, vi har ikke ledige
medarbejdertimer til opgaven. Vi vil på næste
skolebestyrelsesmøde give en status og fortælle
mere om hvordan, der egentlig ender ud.

5. Godkendelse af reviderede principper Principudvalget havde op til mødet udarbejdet
udkast til nye versioner af princip 1, 3, 4 og 6.
Udkast til de nye principper kan ses her.

Skolebestyrelsen godkendte de reviderede
principper.

6. Afrapportering af princip 1 om
timefordeling, skoledagens længde og
pausemønstre

Skolen afrapporterede om princippet.
Taget til efterretning.

7. Afrapportering af princip 3 om
fagfordeling og skemalægning

Skolen afrapporterede om princippet.
Taget til efterretning

8. Afrapportering af princip 4 om
undervisningsdifferentiering og
holddannelse

Skolen afrapporterede om princippet.
Taget til efterretning.

https://docs.google.com/presentation/d/1xxQ19eXyYvjQncWYb9_khX96xOBieucEWGCcBmgatEE/edit?usp=sharing


9. Afrapportering af princip 6 om udbud af
valgfag, herunder godkendelse af
valgfagsudbuddet for skoleåret
2021/2022

Bilag:
Obligatorisk valgfag for 7. årgang
Valgfag 1+2
Valgfag - Pilotprojekt
Skolen orienterede om de tre obligatoriske
valgfag i 7. klasse, som tilbydes de kommende 7.
klasser.
Desuden orienteredes om valgfag i 9., hvor der i
næste år forsøges med et pilotprojekt i en af
klasserne. Her består faget af tre forskellige ting
hen over året.
De andre to klasser vælger mellem et
bevægelsesfag og faglig brushup.
Skolebestyrelsen efterspurgte teknologiforståelse
og kodning som valgfag på længere sigt. Evt. vha.
studerende på eksempelvis DTU.
Skolen er i gang med kompetenceudvikling inden
for dette område.

Skolebestyrelsen godkendte valgfagsudbuddet og
tog afrapportering til efterretning.

10. Eventuelt Intet

11. Godkendelse af referatet Referatet blev godkendt

https://docs.google.com/document/d/1EpdrmihZ1n4pVJb4wLMhKTMi8Py5407_toTI5wxIfvQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_uKO8fEsJXkY_krjRsTP2flDlLKyH5h4BIzmZZiELko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O1eTNT-ezabz99F3o-QoeE8a8Q-THV_vPjabrMcYSgc/edit?usp=sharing

