
 
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 18.30 – 20.30 
 

Tilstede: Tina, Brian, Johnnie, Sidsel, Jens, Martin, Kristina, Ken 
 
Afbud: Pernille 
 

Emne Referat 
Konstituering af bestyrelsen 
 

Den nye bestyrelse udarbejder 
en forretningsorden og vælger 

formand og næstformand efter 
de regler de selv har vedtaget. 
Bilag 1 - den nuværende for-

retningsorden. 

Forretningsorden 
Ændringer til forretningsorden blev opdateret og godkendt af skolebe-

styrelsen. 
 

Konstituering af skolebestyrelsen 
Johnnie fortsætter som formand. Sidsel fortsætter som næstformand 
 

Velkommen til de nye medlemmer Martin (lærer) og Kristina (forælder) 
 

Corona 

 
Hvordan er status? Hvad er der 
evt. behov for? 

 
 

Status 

Vi vasker stadig hænder og spritter af og afholder afstand. Der kommer 
henvendelser, når/hvis der er personer med symptomer. 
 

Vedr. omklædning og badning i hallen er vi startet op med at eleverne 
ikke bader, da der kun kan være 5 elever inde ad gangen. Vi afventer si-

tuationen og sætter punktet på næste møde. 
 

Behov 
Mere information, hvis der opstår et behov. Indtil videre har det været 
godt afstemt. 

 
Mundbind udleveres, hvis elever benytter offentlig transport. Corona op-

slag opdateres mht. forældreansvar vedr. mundbind. 
 

Årshjul 
 
Ved skoleårets første møde fast-
sætter skolebestyrelsen årshjulet 
for det konkrete skoleår med ud-
gangspunkt i det eksisterende  

Bilag 2 – Årshjulet 2019/2020 

 

Bestyrelsen afstemte fordelingen af bestyrelsesmedlemmer til forældre-
møderne.  

 
Møde med klasserådene 
Der er umiddelbart mulighed for at holde møde i fællesrummet i Midgård 

og invitation af to deltagere per klasseråd.  
 

Skolebestyrelsen møder  
Møderne bliver onsdage i ulige uger i 2020 og i lige uger i 2021.  

Næste møde den 23. september, hvor de resterende datoer præsente-
res. 
 

Kommende års fokusområ-

der  
 
Fastsætter skoleårets fokusområ-
der. 
Arbejdsplan med fokusområder 
offentliggøres på skolens hjem-
meside. 

 

Skolebestyrelsen gennemgik kommende års fokuspunkter og præsenta-

tion af disse. Fokusområderne fra sidste skoleår fortsættes. 
 

Forberede Fodsporets fød-
selsdag 
 

Fodsporets fødselsdag. Vi håber, at det bliver til noget. Tina samt en læ-
rer deltager. 
 

Punkt til kommende møde 



 
Emne Referat 
Forberede møde med klas-
serådene 

Hvornår og med hvilket ind-
hold? 

Uge 44. Dagsorden udarbejdes næste møde 

Info fra ledelse Vi er kommet godt fra start 
 

Ny lærer Anne er faldet godt til. 
Der er ansat lærerstuderende i Heidis skema 
 

Info fra elevråd  

Info fra medarbejdere Skoleåret er godt i gang, det har været en god første måned med nye 
kollegaer. 

 
6.a virker glade for at være i Udgård, og 5.a virker glade for at være 
blevet de store i Midgård.  

 

Gode historier/kommunika-
tion 

Skolestart og andet godt måske 9. klasse? 
 

Punkter til kommende 
møde: 

Møde den 23. september: 
Update på bad og omklædning i hallen 

Fodsporets fødselsdag 
Indbydelse til forældrerådene 

Forrige måneds fokusområder 
 

Eventuelt Orientering: Søen i skoven bliver forhåbentligt renset i efteråret, så den 
kan bruges aktivt. 

 
Naturfagslokalerne: De står færdige medio november 2020. 

 
Toiletterne bliver sandsynligvis færdige i december 2020. 

 
Lejrskole i 7. klasse. Hvis smittetrykket ikke ændres kan den gennemfø-
res. 

 
 


