
 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde- mødet foregår online på: 
 
https://meet.google.com/skr-cdwf-ogg?hs=122&authuser=0 
 

d. 15.12.2020 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, Anja Lolk Morsing 

Kaspar Væver, Lotte Quist, Jakob Preuthun, Thomas Hansen 

Tobias Olling 

 

Fraværende:  
 

Anders Juul  
 
 

  1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Referatet fra sidst godkendes af alle fremmødte 

  2. Orientering fra:  
a. Formanden 
b. Ledelsen  
c. Elevrådet 
d. Andre 

 
a. . 
b. Corona 

Vakante Stillinger 
Økonomi - nuværende og 
kommende(Segregering) 
Klasser - elevtal sammenlægninger mm. 

https://meet.google.com/skr-cdwf-ogg?hs=122&authuser=0


SFO 
APV(Kaspar) 
Fællesskaber (elever, 
medarbejdere/forberedelse) 
Formandsrunde. 
 

Corona: Hvordan har vi håndteret Corona. Har vi 
kommunikeret tydeligt nok, Lotte mener vi har gjort det 
upåklageligt. Max enig, online undervisning halter .Anna 
tryg, skolen har gjort som de skulle. 
 
2 Vakante stillinger: Et vikariat for langtidssyg lærer, og en 
opsagt. Vi forsøger at finde vikarer, samt slået en stilling 
op. 
Samt en stilling pr 1 feb 2021. 
  
Økonomi: Økonomien er god, men vi får et problem pr 1/8 
pga segregerede elever. 
 
Kommende klasser: Vi får 2 pæne bhkl. Vi kigger på vores 
1. klasser, som pt kun er en. 7. klasse kender vi tallene 
efter nytår. 4. klasse er på kanten, er da stadig 29 skal vi 
tage stilling. 
 
SFO:SFO’en har mistet en del børn, vi forsøger at vende 
“bøtten”. 
 
APV: Fin svarprocent. Bliver præsenteret senere for 
personalet. 
 
Formandsrunde: fint møde, de var meget lyttende, vi ser 
tegn på effekt. 
 
ESU: ny næstformand Peter, automaten er oppe at køre. 
Vi har stadig 4 microovne. 
 

  3.   

   

 
 
b. Princip om elevplaner  
(input og drøftelse, 
arbejdsgruppe fastsættes)  

 
Følgende pkt. til drøftelse på skolen: 

● Skoledagens planlægning 
● Vikardækning 
● Lektiehjælp og hjemmearbejde 
● Den åbne skole, kommer der noget fra UU? 

 
Arbejdsgruppe: 
KV og MAX kigger på intentioner og lovgivning omkring 
elevplaner. 
 

4. a. Princip om timer, fordeling, 
(arbejdsgruppen står for 
 punktet)beslutning  



 
 

  5. Forskellige elementer i 
forhold til online-undervisning, 
og elever der er hjemme, 
mens der er normal 
undervisning 

JP laver udkast til fælles skriv. Skolen og SKB sammen, 
som fælles udmelding 

  6.  

 

 

  7. Evt. 

 

 


