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Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2021 online. 

Tilstede: Brian, Jens, Sidsel, Ken og Pernille 

 

Afbud: Tina, Johnnie, Kristina, Melina, Julie  

 

1 Opdatering af politikker/retningslinjer V./ Skolebestyrelsen - Bilag 

1 

Besluttet, at vi arbejder videre ud fra oplægget.  

 

2 Møde med forældrerødderne V./Skolebestyrelsen - Bilag 2 

Der var kun få forældrerødder, der deltog. Næste gang oprettes mødet i ka-

lenderen på Aula og der udsendes reminder. 

 

Under corona har skolen oplevet udfordringer i forhold til, når forældre har 

haft et ønske om, at deres barn skulle have lov til at fremmøde på skolen. 

Forældrene skulle aktivt bede om det og behovet skulle være trivselsmæssigt 

betinget. 

 

Der arbejdes videre med de forslag, som indkom på mødet.  

 

Forældrene i skolebestyrelsen udarbejder et velkomstbrev til nye forældre på 

skolen (både 0. klasse og løbende). Udarbejdes inden sommerferien.  

 

I forhold til at sikre at alle forældre ved, at det altid er en mulighed, at få et 

trivselsmøde, vil vi have fokus på at brede budskabet ud både i skriftlig og 

mundtlig kommunikation.  

 

Det er aftalt, at ugeplanen i MeeBook skal anvendes i forhold til at informere 

om forløb, lektier og lektionsplan.  

 

3 Økonomi V./ Brian - Status samt forventet pipeline - Bilag 3 

Regnskabet balancerer. 

 

Der er en lille elevtilgang pt., men det kan hurtigt vende.  

 

Ved næste skolebestyrelsesmøde gennemgås budgettet for det nye skoleår.  

 

4 IT-strategi V./ Brian - Tilbagemeldingen omkring chromebooks – 

Såvel økonomien som funktionaliteten i et evt. skifte/supplement - 

Bilag 4 

Der er aktulet mangel på bærbare devices generelt i verden.  

 

Der er en række fordele og ulemper i forhold til Chromebooks.  
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Side2/3 Der skal besluttes en strategi i forhold til løbende udskiftning/udvidelse af IT-

udstyr. Skolebestyrelsen arbejder videre hermed i efteråret 2021. 

 

Det skal genvurderes, om 4.-5. klasse skal have lov til at tage deres device 

med hjem. Fokus skal være på, at børnene (og forældrene) skal tage 

ansvaret for den device, de får stillet til rådighed. I de tilfælde hvor der ikke 

tages ansvar, skal devicen blive på skolen.  

Sættes på som beslutningspunkt ved skolebestyrelsens møde i august.  

 

Brian drøfter med Tina, hvordan vi bedst planlægger indkøb af to klassesæt 

chromebooks. Sender opdatering til skolebestyrelsen på Aula.  

 

5 Socialt arrangement 

Bud på datoer i to modeller; 1) hvor det er to dage i træk (torsdag-

fredag) og 2) to dage med noget (arbejdstid imellem) (dag to skal 

være en torsdag eller fredag).  

Lærernes idéer og tilbagemelding i forhold til projektet.  

Skolebestyrelsen ønsker fortsat at dag to skal ligge start og senest 

midt september, så vi kan være udendørs. 

 

Det er ikke drøftet med lærerne.  

 

Mulige datoer: 1.-3. september eller uge 37.  

 

Jens følger op med eksternes mulighed for at deltage. Opdaterer skolebesty-

relsen på Aula.  

 

Der nedsættes en planlægningsgruppe med deltagelse fra skolebestyrelse og 

lærergruppen. Brian sender navne til Jens.  

 

6 Nyt fra elevrådet 

Ingen bemærkninger.  

 

7 Nyt fra medarbejderne 

9. klasse har sidste prøvedag i morgen. 

 

Der er mange nye lærere, så det kræver lidt ekstra rundt omkring.  

 

Eleverne er alle ved at have fundet sig til rette med at gå fysisk i skole igen.  

 

8 Nyt fra ledelsen 

Travlhed - håbet er, at der ansættes en ny leder til Flakkebjerg, så Tina kan 

fokusere på Dalmose Skole.  

 

Sidste skoledag for 9. klasse gik rigtig godt og var en festlig afslutning.  



 

 

 

Side3/3  

Legeområder og vask/sprit af hænder fastholdes frem til sommerferien.  

 

Dimissionen den 24. juni er ved at blive planlagt.  

 

9 Gode historier 

Tina forsøger, om hun kan nå at få plakaten ud inden ferien… Alternativt en 

velkommen tilbage plakat 

Forslag til kommende plakat: 

Glade elever til prøver og projekt i udskolingen. 

 

10. Punkter til kommende møder 

Planlægning af socialt arrangement. 

Politikker og retningslinjer jf. punkt 1. 

IT-strategi. 

Beslutning vedr. 4.-5.klasses mulighed for at få deres devices med hjem.  

 

11. Eventuelt 

Datoer til forældremøder - Brian sender dem ud til skolebestyrelsen 

på Aula inden den 30. juni.  

Skemaer klar og sendes ud senest i sidste uge inden ferien.  

Første møde efter ferien - Brian sender forslag til skolebestyrelsen på Aula in-

den den 30. juni.  

Flag på prøvedage - overvejes indført fra næste skoleår.  

Skolehave - Jens orienterede om, at der nu er søgt 50.000 kr. ved Friluftsrå-

det og 45.000 kr. ved kommunen. 
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