
 
 

Referat fra virtuelt Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 18.30 – 20.30 

 

Tilstede: Tina, Johnnie, Jens, Martin, Pernille, Kristina, Brian, Meline, Julie 
 

Afbud: Ken 
 

Emne Referat 
Corona 
Bad omklædning  
 
Hvordan er status? Hvad er der 
evt. behov for?   Nye retningslin-
jer… 

Man kan bade, da der er plads imellem bruserne. Bænke bliver 

tørret af mellem hver klasse. 
 

Der er flere omklædningsrum, der eventuelt kan bruges, men 

der er ikke snakket med hallen om det. 
 
Badningen fungerer, men tager mere tid. 8. og 9. kan vælge 

at tage hjem i bad, da de har timer som afslutning på dagen. 
 

Arbejde videre med fokus-
områder 

Møde for at samle op på, hvor vi er, på næste Skolebestyrel-
sesmøde. 
 

Forberede Fodsporets fød-
selsdag 

 
 

Aflyst 

Forberede møde med klas-
serådene 

 
Hvornår og med hvilket ind-
hold? 

Det er ikke muligt med nuværende restriktioner. 
 
Skolebestyrelsen udarbejder skriv til klasseråd om at skrive 
sammen i stedet for møde. Jens laver udkast. 

Info fra ledelse Per har sidste arbejdsdag på fredag. Alle gør deres bedste, for 

at det bliver en festlig dag. 
 
Vikarsituationen. Heidi væk 3 måneder endnu. Signe ansat til 
at støtte op i håndværk/design. 

 
Der er sygdom og symptomer, men ingen har konstateret  

corona. 
 

Fysik og kemi-lokalet kommer ikke i brug før januar.  
 

7a’s lejrskole hænger i en tynd tråd, da de skal afsted den 5. 
oktober. Vi afventer situationen. 
 
Personalet har evalueret første skoledag.  Ideer fra 9. klasses 

sidste skoledag anvendes ved 0. første skoledag næste år. 
 

Info fra elevråd Lærerne sendes ud pga. ’Lærernes Dag’. 
 
Nye navne – Udgård og Midgård. Det er eleverne ved at 
vænne sig til. 6. klasse er rykket til Udgård og der er kommet 

mere liv og sammenhold, fordi den store bygning benyttes 
bedre. 

 



 
Emne Referat 

9. klasser er glade for deres nye lokale med computerstik. 6. 

og 7. har fået ny-renoverede lokaler. 
 
Der er kommet et matematiklokale. Det er rart at gå ind i et 
lokale, som skal bruges til et bestemt fag. 
 

Info fra medarbejdere Vi kommer til at savne Per  
 
Der bliver ryddet op og omrokeret på biblioteket. På pædago-

gisk dag arbejder hele lærerkollegiet med  
 
De grønne veste har været en god ide. Det må gerne fort-
sætte. 

 
MUS-samtalerne bliver anderledes. Det bliver forhåbentligt 

spændende. 
 

Gode historier/kommunika-
tion 

Snart ny plakat. Der skal indleveres inden efterårsferien. 
Første skoledag – grønne veste 

Fuglekasser i skoven 
Lærernes dag 
Pers farvel 
 

Punkter til kommende 
møde: 

Onsdag den 21. oktober. 

Fokusområderne 
Årshjul 
Forældrerødderne 
 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 

Eventuelt Forældremøderne – kan der forskydes, så forældre ikke skal 
vælge? 

 
Skal skolebestyrelses følge op med skriv omkring corona-situ-
ationen? Vi ser på situationen omkring den 4. oktober. 
 

Ny bestyrelse i hallen. Der er kommet stillingsopslag i dag. 
 

 


