
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

d. 16. september 2020 kl. 17.00-19-00 

 
Tid: Beskrivelse: 

I: Information 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

H: Høring 

Deltagere:  

Karina Olling, Anna Marie Mols,, Mikkel Max Matthäi, Michelle Skov Nielsen, 
Lotte Toftebjerg, Mie Hvelplund Ask.  

Kaspar Væver, Lotte Quist, Jakob Preuthun, Thomas Hansen 

Tobias Olling 

Anders Juul (Anders skriver referatet ind her i agendaen..),  

Fraværende:  
TG kommer ca. 18.00 

Anja Lolk Morsing 
 
Der er bestilt mad til mødet. 

 

  1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Referatet fra sidst godkendes af alle fremmødte 

  Orientering fra:  

a. Formanden 
b. Ledelsen  
c. Elevrådet 
d. Andre 

a. Hvem er vi - præsentationsrunde 
Referat:  
Der er en runde med præsentation af de fremmødte 
og hvad disse gerne vil bidrage med i arbejdet. 
Arbejdsgang i SB 
 

b. Ansættelsesudvalg  
Temamøde 
Lys i ude områderne 
Praktikanter 



Corona 
Samarbejde med Børnehaven 
Tilsyn med elever fra 7.50 
Tilmelding til inspirationsoplæg 21 oktober 2020 
Udskolingen pt. 
Skriv til klasse forældrerødderne 
Økonomi 
Referat:  

1. Jakob orienterer at vores ressourceperson 
har sagt op. Søgning efter en ny er startet. 
Den nuværende stopper pr. 1. oktober. 
Ansøgningsfristen er d. 23. og så starter 
samtaler slut September. Der er samtaler d. 
29. september.Mie og Karina tjekker om 
kalenderen er åben. 

2. Temamødet med lærerne var godt og Max 
gjorde en god indsats med at fortælle om 
udeområdet. 

3. Der er igangværende arbejde med at sætte 
mere lys op udenfor. Skolen ender nok med 
at betale lidt over halvdelen 

4. Der kommer praktikanter uge 43 til 48. 
5. Corona reglerne er der styr på, men de 

ændres hele tiden. men det er klart for 
lærerne hvad de skal gøre i tilfælde af 
konstatering af Corona. 

6. Børnehaven. Jakob har møde  med ledelsen 
i børnehaven. Det efterstræbes at der er 
mere fælles aktiviteter. Man vil som 
eksempel lave planer for at Maxi fra 
børnehaven kommer ind på skolen. så det 
ønskes at det sættes i system at man sikrer 
at Maxi Gruppen har indsigt i, hvad de 
kommer til at stå i, når de endeligt kommer 
på skolen til 0. klasse start. Man arbejder 
frem mod at det er et fast team fra skole og 
børnehave fremover. 

7. Elever der møder ind for tidligt. Der er tilsyn 
fra 7:50. Der kommer nok lidt information ud 
om dette.. Det er ikke et stort problem nu, 
men der er fokus på det..man er i tvivl om 
hvad man skal gøre ved det…Jakob spørger 
andre skoler hvad de laver/gør der. 
Problemet er ikke at eleverne ikke opføre sig 
godt, men ansvar for børnene, når tilsyn først 
er fra 7.50. 

8. Inspirationsoplæg d. 21. oktober 18:30 til 
20:30 se bilag. er det noget for dig. 2 for 
bestyrelsen kan deltage. også i december, 



Januar og Februar… Forældrerep. kigger 
kalender i forhold til at deltage. Der meldes 
tilbage til Jakob som melder til samlet. 

9. Episode med noget Snapchat mellem RAsk 
Mølle og Lindved i udskolingerne. Det løb ud 
i nogle trusler. Der er taget kontakt til 
forældre, SSP og Politi og menes det nu er 
under kontrol og det er klart at trusler om 
vold er med nUl tolerance 

10. Økonomi. har været trængt….men nu ser det 
bedre ud og det ser ud til at der kommer et 
overskud, der så kommer til at ønskes brugt 
på udeområder... 

11. Forældreråd og mere arbejde med disse 
kigges der lidt mere på for at sikre deres 
bidrag. 
 

c. Elevrådet 
 

1. Tobias fortsætter som formand. Hussein er 
næstformand. Jonas er kasserer. Natasja er 
lærerkontakt i ESU. 

2. Har ESU tænkt sig at prøve at få Mikroovnen 
retur….de tager det op på på næste ESU 
møde…(Husk Corona) 
 

d: Lærerne er kommet godt igang. Der mærkes på lærerne at 
der er Corona belastninger, og et par lærere begynder at være 
slidte…. 
Der tales om hvorledes man evt. kan lave noget hjemmefra ved 
hjemsendelse grundet Corona...Jakob kigger på det... 

 I 3. Hvad er et princip (JP) 
(bilag -powerpoint og 
hæfte fra skole og 
forældre)) 

Jakob giver en generel introduktion. og vi taler om at vi skal 
have dem alle revideret. således at vi som minimum har en for 
hver af de lovpligtige 

 I/D 4. Procesplan for principper 
og temaer til kommende 
møder(JP) 
Temaer fra sidste møde: 
Hvordan 
samarbejder og 
fordeler vi 
opgaverne 

- Hvordan inddrager 
vi eleverne mere 

- Kommunikation - 

Emnet blev ikke nået i dag 



Aula er ikke det 
optimale redskab 

- Omklædning 
- Digital dannelse, 

hvordan kan vi 
hjælpe hinanden 

- Ordblinde elever, 
hvilken strategi har 
skolen 

- hvordan styrker vi 
de dygtige børn 

- udfordrede elever 

 D 5. Antimobbestrategi(JP)(s
e bilag 
antimobbestrategi) 

Emnet blev ikke nået i dag 

 I/D 5. Besøg efter 
forældremødet for 8. og 
9. klasse, af Rene fra UU 
og Jan Kallestrup 
Rusmiddelkonsulent i 
Hedensted 

 

Thomas giver en indflyvning til hvad der er talt om på aftenens 
møde med forældre på 8. og 9. årgang.  

Der har været snakket om, at man kan række ud til andre om 
deres børn, og at man ikke straks skal gå i forsvar.  

Hold øje med om den unge ændrer adfærd, og tag det op. Den 
unge bliver distanceret… 

Der kan siges Nej. Og sæt tydelige rammer for de unge… 

Der er en hård tone. Men det opleves ikke at der er unge “man 
ikke kan vende ryggen til”  

Det diskuteres om der skal laves mere information om 
rusmidler allerede i 7. klasse. ingen afklaring.  

Der er fokus på, at der måske skal være regler på tværs af 
klasserne.  

Tobias. Siger vi skal passe på der ikke er for mange regler fra 
starten… 

Dynamik i reglerne hen over årgangen…. 

  Evt. 

Styrk din krop har 
udarbejdet 
oplæg/invitation til 
idræts-lærerne i 

Lotte giver indlæg om initiativet. Hvor man i tingparken via QR 
koder kan lave øvelser…. det er hermed introduceret. 
Man har hermed inviteret skolen til at deltage, i forbindelse med 
idræt på skolen..Lotte tilbyder også at give lidt introduktion, 
omkring hvorledes det er godt for kroppen at bruge dette. 



udskolingen (Lotte) 

 
 


