
 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde – mødet er virtuelt. 

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00 
 

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

 
Emne Referat 
Fælles skoleaktivitet i efteråret 
Dato 
Tema/set-up, herunder program 
Mad (fælles eller individuelt)  
Vi har ikke nået at vende idéen med 
lærerne og i elevrådet/k lasserne 

Jens foreslår, at i forbindelse med Ungdommens Idrætsmø-
dested, er der behov for at afholde en workshop for at få sat 
skub i det. Så måske kunne der bruges en-to dage på det i 
skoleregi, hvor der deltager (landskabs)arkitekter, håndvær-
kere m.fl. og hvor der kan blive arbejdet i forskellige materi-
aler. Dag to kunne afsluttes med at børnenes forældre og 
søskende møder op og ser produkter mv., og der sluttes af 
med en social komsammen.  

Til formålet kunne vi søge 50.000 kr. i Quickpuljen. 

Der var enighed om at arbejde videre med projektet. Jens 
har stafetten.  

Vi håber på, at arrangementet kan finde sted i starten af 
september. 

Jens laver et kort oplæg og sender det til Tina til brug for in-
formation til lærerne.  

Der følges op med status på mødet i juni.  

Fastlæggelse af første møde ef-
ter ferien 

Besluttes på mødet i juni. 

Dimission  Vi gentager samme set-up som sidste år, hvor arrangemen-
tet holdes uden for. Er vejret helt galt, sættes der pavilloner 
op. 

Dato: 24. juni.  

Der uddeles to gavekort: 

- Til en elev, der har ydet en særlig indsats for fælles-
skabet (gives af Skolebestyrelsen) 

- Til en elev, der har ydet en særlig indsats i forhold til 
faglig progression (gives af skolen) 

Corona 
Status 

Det er dejligt, at alle elever er tilbage hver dag og at dagene 
har en snert af almindelighed over sig. Vi har nu flere fag på 
skemaet selvom det stadig er nødundervisningsbekendtgø-
relsen, der gælder. 
 
Nogle af børnene har brug for lige at genfinde sig selv i sko-
leregi, så det får de den nødvendige hjælp og støtte til.  
 



 

 

Emne Referat 
Skoleplan  
Status  

Skoleplanen er færdig og skal kvalificeres af lærerne på tirs-
dag, hvorefter den er endelig. Herefter orienteres skolebe-
styrelsen.  
 

Fagfordeling 
Status  

Alle lærere mødtes for første gang fysisk i tirsdags og fik der 
færdiggjort fagfordelingen i store træk.  
Det ser rigtig godt ud, og vi er dækket ind næsten hele ve-
jen rundt. Der er et stor engagement i lærergruppen, så det 
er rigtig gode tegn - det bliver et godt år.  
 

Elevrådet 
 

Meline orienterede om, at der ved seneste møde vedrø-
rende Ungdommens idrætsmødested blev præsenteret for-
skellige idéer - det var meget positivt. 
 
Meline og Julie har deltaget i afsluttende møde med SKE.  
 

Info fra medarbejdere Der deltog ikke medarbejdere i mødet. 

Info fra leder Tina ser frem til kun, at skulle kanalisere sin energi mod 
Dalmose Skole - og til at skulle samarbejde mere med Flak-
kebjerg Skole.  
 

Gode historier/kommunikation Der skal en ny plakat op inden sommerferien. 
 
Tina sørger for det. 
 

Punkter til kommende møde: - Drøftelse af, hvilke politikker og retningslinjer der 
skal revideres og få fordelt dem ud på august og 
september møder. 

- Opfølgning på IT-strategi 
- Drøftelse af skoleplan 
- Status på skolearrangement 
- Fastsætte dato for første møde efter ferien 
- Tilbagemelding på arrangement med forældrerød-

derne 
 

Eventuelt 
 

Tina deltager ikke i mødet den 15. juni.  
 
Tina takker skolebestyrelsen for det seneste års samar-
bejde - i et år der har været både hårdt, mærkeligt og lære-
rigt. Samarbejdet med forældrerepræsentanter er med til, vi 
spiller hinanden gode.  
 
Meline deltager ikke i mødet den 15. juni og siger derfor 
også tak for året der gik.  
 

Godkendelse af referat Godkendt.  

 

 


