
 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  
d. 25.02.2021 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 
Anders Juul  
Fraværende:  
 
 
 
Mødet foregår online - 
https://meet.google.com/eyw-wdnr-xps?authuser=1&hs=122 
 
 

  1. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Referatet fra sidst godkendes af alle fremmødte 

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

a. Orientering 
- Skole og forældre - abonnement 

opsiges 
- Ulykke 
- Ansættelse - Susanne 
- Opsigelse 
- Indskrivninger af elever - 

klassedeling og sammenlægninger 
- Eksamen/prøver - til sommer 

https://meet.google.com/eyw-wdnr-xps?authuser=1&hs=122


 

 I/D 3. Corona, herunder; 
Tilbagevenden af 
0-4 klasse  

Evt. fortsat 
nedlukning.  

9. klasses 
projektuge og  

Glade elever i indskolingen. Ikke så mange 
konflikter som normalt.  
 
 
 
 
 
Mandag ⅓ er der møde vedr. planlægning af 
projekt uge. 

 D 4. Hvordan får vi en 
skole der både 
rummer hjælp og 
ressourcer til 
ordblinde, svage og 
stærke elever 

Henvendelse fra, og drøftelse med forældre til 
ordblind dreng /v. Mie 

https://www.ordblindhed.dk/boern/ordblindhed-i-grun

dskolen 

Nuancer og perspektiver fra gruppen. 

Lovkrav, anbefalinger og andet relevant input til 
drøftelsen. 

Hvordan skal de stærke elever tilgodeses? 

Hvordan går man fra tabu til viden hos alle, så man 
ikke føler sig forkert som ordblind. 

Ordblinde uge? 

Fondsansøgninger? 

Nedsat udvalg - Mie, Anna, Astrid, Jakob. 

 D 5. Princip om 
elevplaner (input og 
drøftelse, 
arbejdsgruppe 
oplæg) 

Fra sidst: 
Arbejdsgruppe: KV og MAX kigger på 
intentioner og lovgivning omkring elevplaner. 
Fortsatte arbejde omkring princippet. KV og 
Max mangler at mødes.  
KV efter spørger, hvad det er vi vil have ud af 
elevplanerne. Mie savner konsensus, 
ensartethed fra skolens side.  
Pkt genoptages til næste møde  

https://www.ordblindhed.dk/boern/ordblindhed-i-grundskolen
https://www.ordblindhed.dk/boern/ordblindhed-i-grundskolen


 
 

Næste gang: Hvad er vigtigt set fra forældrenes 
side, og hvad vil medarbejderne gerne have, 
den kan?  
 
Pædagogisk udvalg drøfter udkast. Dette sker 
på næstkommende pædagogisk udvalgsmøde  
 

  6. Høringssvar 

 

Tosprogsområdet - tidsfrist 12.2.2021. 

Input senest 7/3 21. 

Specialområdet - Tidsfrist 15.03.2021. 

  7. Evt. 

 

Karina ønsker ikke at fortsætte som formand for 
skolebestyrelsen. Der skal varsles valg. 


