
 
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 18.30– 20.30 - Virtuelt 
Tilstede: Johnnie, Ken, Sidsel, Jens, Tina. 
Afbud: Heidi, Bent, Pernille, Brian 
 

Emne Referat 
Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Status på Coronatiden Vi har valgt at fokusere på de positive erfaringer, vi har fået qua Co-
rona perioden. Medarbejdere, elever og forældre, har været fantasti-

ske i denne tid, til at stå sammen og bakke op i en tid, hvor der har 
skulle tages mange nye beslutninger, undervises på en anden måde. 
Nye traditioner er dukket op og gamle kasseret. Positive erfaringer 
med færre lektioner og flere lærere, der giver mulighed for hold- 
deling, differentiering, relations arbejde m.v. 

Valg til skolebestyrelsen Valget er i fuld gang. Første gang i mange år med kampvalg. Vi øn-
sker alle et godt valg, der slutter den 25. juni. 

Formandens årsberetning Input fra bestyrelsen til Johnnie: 
 Proces om fremtidens skole og møde med lærerne 

 Coronatiden samt håndteringen giver anledning til tak og ef-
tertanke 

 Tak til de lærere, der går på pension 

Skolefesten Udsættes til næste møde, da det afhænger af, hvilke retningslinjer, 
der følger efter ferien. 

Skolebestyrelsens årsplan Udsættes til næste møde, så nye medlemmer kan få indflydelse på 
indholdet. 

Budgetopfølgning Budgettet ser fornuftigt ud. 
Tina bruger lidt ekstra midler på sommerferiefrokosten, da medar-
bejderne har fortjent at blive forkælet! 

Forberedelse af skolebe-
styrelsens besøgsrunde 
forældremøder 

Tina sender datoerne for forældremøderne til medlemmerne, der for-
deler sig herefter. 

Gode historier/kommuni-
kation (D) 

F/K før, under og efter. 
Flot Corona-plakat er klar 

Info fra medarbejdere (I)  
Info fra ledelsen (I) Renovering af naturfagslokaler med opstart i sommerferien. 

Planer om etablering af erhvervsklasse i samarbejde med  
Langbjerggaard. Stabilt elevtal lidt flere elever i det kommende sko-
leår. Flot afslutning for 9.A trods de mange restriktioner, der forhin-
drede tidligere traditioner. 

Punkter til kommende 
møde: 

 Konstituering af ny bestyrelse 
 Forretningsordenens revideres 

 Ny organisering af skole i to afdelinger 
 Evt. arrangement i stedet for den aflyste skolefest 
 Skolebestyrelsens årsplan 
 Fondssøgning 
 Mødeplan (CJ) 

Evt.  

Godkendelse af referat  
 
 


