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Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde d.10. marts kl. 18:30 – 21:00 

Fraværende:  
Dagsorden:  Beslutningspunkter: Tid 

Punkt 1. 
Søren 

Timefordelingsplan 
for skoleåret 2021- 
2022 
(bilag udleveres på 
mødet) 

Udkast til timefordelingsplan blev gennemgået. 
Timefordelingsplanen skoleåret 2122 blev 
godkendt. 
 

20 
min 

Punkt 2.  
Solveig 

Ansøgning til B/S 
Iflg. § 16 stk 2  
(ansøgning 
vedhæftes) 
 

Ansøgning vedr. udnyttelse af UUV timer til 2-
lærertimer blev gennemgået. Det betyder, at 
klasserne 4- 9. kl. går en time mindre i skole, men 
har en time mere med 2 lærere på. Timerne skal 
blive årgangen. 
Ansøgningsforslaget blev godkendt. 
 
 

10 
min 

Punkt 3. 
Sabine 

Skole/hjem 
samarbejde med 
udgangspunkt i 
princippet 
(bilag vedhæftet) 

Der er forskellige oplevelse af mængden og typen 
af information/samarbejde om hverdagen. Det 
foregår også på mange forskellige måde. Det kan 
være svært at finde og overskue informationen. 
Stort ønske om en eller anden form for ensretning 
og mere orientering om hverdagen. 
Snak om styrkerne ved ”åbent hus” og ønske om et 
større forældresamarbejde. 
Det blev besluttet at bruge et møde til at diskutere 
en større nytænkning af principperne for 
skolehjemsamarbejde/forældreinddragelse. 
Sabine prøver at lave et udkast. 

20 
min 

Punkt 4. 
Søren 

Skolepatrulje –  
Gåbusser 
Sikker trafik 

Der har været kontakt til kommune og politi vedr. 
oprettelse af skolepatrulje. Der arbejdes videre 
med projektet hen imod, at der er patruljer klar til 
skoleåret 2122.  Hvis der er stor interesse blandt 
eleverne for skolepatrulje kan opstart af gåbusser 
også komme på tale. 
Skolen får politiet ud til kontrol af parkeringsplads. 

10 
min 
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Punkt 5. 
Søren 

Skolemad Der blev orienteret om tanker for mad på skolen 
igen. Hallen vil gen lave og levere det. Udfordring 
omkring fordeling til eleverne her under 
coronarestriktionerne. 

10 
min 

Punkt 6. 
Solveig 

Revidering af princip 
for samarbejde med 
Vestrup skole 
(bilag vedhæftet) 

Udsat til næste møde 15 
min 

Punkt 7. 
Søren 

Legeplads – 
”løbebane” 
Drøftelse af nye 
muligheder 

Snak om aktivitetsbane rundt om skolen. Oana, 
Tina,  Jakob og Søren vil gerne være med til 
udvikling af projektet. 
 

20 
min 

Punkt 8. 
Sabine 

Synlighed – hvad 
sker der på skolen/i 
klasserne 

Snak om billeder om de ansatte på skolen på 
hjemmeside og ønske om flere billeder fra hverdagen.  

 

  Orienteringspunkter  
Punkt  9. 
Søren 

Budget afslutning 
2020 

Der blev orienteret om resultatet for 2020. Det ser godt 
ud – underskud er vendt til overskud. 

10 
min 

Punkt  10. 
Tina og Heidi 

Udsatte børn/unge Der er flere børn som kommer ind til nødundervisning 
og der er oprettet trivselsgrupper, som går ture. 
Beredskabet for udsatte børn har fungeret normalt 
under corona restriktionerne, der afholdes 
netværksmøder og holdes skolehjemsamtaler 

10 
min 
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Punkt 11. 
Tina og Heidi 

De fagligt dygtige børn 
og unge 

Der er nok større forventninger til de dygtigere elever. 
Både til arbejdsformer og mængde. Corona spiller ikke 
nogen nævneværdig rolle. Der er meget fokus på  at 
stille de rigtige spørgsmål. Ugeskemaer er gode for 
dygtige elever. 
Der bliver spurgt ind til om de faglige stærke elever får 
mere ud af onlineundervisningen. Der er flere 
muligheder for at arbejde selvstændigt. Der 
differentieres rigtig meget 
 

10 
min 

Punkt 12. Evt. 
 

Solveig: 
Der er kommet en pode enhed til skolen som poder 
onsdag og fredag. 65 testet i dag. 
Planlægning af næste skoleår er startet.  
Der afventes stadig retningslinjer for opstart af 5 – 8. kl. 
på mandag. Skal de være ude hele dagen, skal der være 
toiletter, hvilke steder kan benyttes. 
Arbejdet med vuggestuen/børnehaven skrider 
planmæssigt frem. 
PLC er næsten færdig, der mangler lidt småting. 
 
 
 
Søren: 
Fortalte om skoleåbningen for 1. til 4. kl. 
Der er pt børn til Nødundervisning på stort set alle 
klassetrin 5. til 8. kl. 
Sommerens prøver er blevet ændret, så eleverne skal 
kun op i Dansk mdt og skr, matematik skr. Og engelsk 
mdt. Af de øvrige fag udtræksfag udvælges 4 af 
ministeriet til opløftning til afgangsbeviserne. 
 

 

 

 

 

 


