
 
 

Referat fra virtuelt skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 16. december 2020 kl. 18.30– 20.00 
 

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

Emne Referat 

 
Evaluering af faglige tiltag 
(E)  

 Mobilfri skole 

 Inklusion/co. teaching  
 Dysleksi 
 Trivsel 
 Læringsmuskler/Pas 

 

Mobilfri. Mobilbank ikke anvendt under corona. Flere 
elever har mobil med i tasken. Det har fungeret fint. 

 

Inklusion og co-teaching. Mange 2-lærer timer har været 
inddraget pga. mangel på undervisere.  

Kan vi fange elever, inden de vælter næste år i en jule-
stue fx? Punkt til næste møde. 

 

Dysleksi. Det går rigtig godt – der knokles med det. Op-
lægsholder fra ordblindeforeningen var imponeret over 
den indsats, der er på Dalmose Skole. 

 

Trivsel. Vi har en meget pæn trivselsmåling, som vi er 
meget glade for. Vi ligger særligt højt i støtte og inspira-
tion. Vi ligger nr. 2 i Slagelse kommune. 

Der kommer et julebrev, hvor det præsenteres.  

 

Læringsmuskler og læringspas. Der er evalueret og om-
skrevet. I Udgård har eleverne arbejdet med digitale læ-
ringspas. 

 

Forberedelse af 
skole/hjem samtaler (D) 
 
Er vi klar, så det kan blive en 

god og målrettet oplevelse for 
alle. 

Der inviteres til samtaler i januar.  

Planen har været med fysisk fremmøde, men onlinemø-
der kan være nødvendigt. 2. januar besluttes det, hvor-
dan skolerne vender tilbage d. 4 januar. 

 



 
Emne Referat 

 
Info fra medarbejdere(I) Fjernundervisning går nemmere. Der er kommet en ru-

tine omkring det. Lærerne glæder sig dog til normal un-
dervisning. Eleverne nyder at ses.  

Der var ikke glæde over at blive sendt hjem til onlineun-
dervisning denne gang.  

Lærerne kan med fordel kommunikere med forældre 
omkring undervisningen 

Terminsprøver. Det er gået fint med terminsprøverne i 
7., 8. og 9. 

Hvis prøver aflyses til sommer overvejer vi alternative 
prøver. 

Info fra elevråd (I) Skoleelevers generalforsamling. Der blev stemt om et 
formandskab. Det var spændende, og det gik godt med 
et onlinemøde af den størrelse. Dagsordenen var des-
værre ændret fra den udsendte.  

Der blev bl.a. diskuteret karakterskala, holdt taler mv. 

Info fra ledelsen (I) Flakkebjerg Skole skal have ny leder. Tina bliver konsti-
tueret, og skal hjælpe med at ansætte den nye leder. 
Brian bliver daglig leder på Dalmose skole i samme peri-
ode. 

Dorte Christiansen er ansat som ny skolechef. 

Vi har stillingsopslag ude, og har allerede fået flere an-
søgere. Stillingsopslaget kan med fordel deles på Face-
book og Linkedin. 

Lokaler er klar i uge 4, men corona rammer måske klar-
gøring af lokalerne. 

Gode historier/kommuni-
kation (D) 
 

Fast punkt  
Gode historier til plakaten. 

Ny plakat. Lucia, de nye naturfagslokaler, Screendump 
fra fjernundervisning. Venter med ny plakat til slut fe-
bruar. 

 

Punkter til næste møde Tilbud til elever hvor julemåneden er vanskelig 

Budget 
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Evt. Corona situationen blev diskuteret. 

 

Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

 

 


