
Skolebestyrelsesmøde

d. 13. april 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, Astrid Jeppesen

Tobias Olling

Anders Juul

Fraværende:

Online. https://meet.google.com/qzz-yumt-jjf?hs=122&authuser=0

1. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Referat godkendt.

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

a. Emner fra formanden
i. Orientering efter snak med Uldum
ii. 19 elever bliver delt på 7 skoler.
iii. Godt møde, måske skal samarbejde/ dialog

starte allerede i 4 klasse. Sørens brochure
om Lindved skole, skal kigges igennem igen.
Jakob vil gerne optimere samarbejdet også i

https://meet.google.com/qzz-yumt-jjf?hs=122&authuser=0


det faglige. Det kunne være fint med en
faglig rød tråd. Kan vi gøre mere end vi hidtil
har gjort? Venskabsklasse, var måske en
mulighed

iv. Bestyrelsen Nye frivillige
v. Tilsagn fra 4 stk. Rasmus Holst Foged,

vi. Hanne Lützen, Olga og Chresta som supp.
vii. Procedure for at få de nye med?
viii. De nye indkaldes til alle møder.
ix. Liste med dem der har givet tilsagn

b. Emner fra ledelsen
i. Status fra Ledelsen - Ingrid (løser

Viceopgaver)
ii. Personale situationen pt. - stillinger og

stillingsopslag samt samtaler. Ønske om
deltagelse fra skolebestyrelsens side.
Dato/kalender for dette

iii. Jakob opfordrer til at bestyrelsen melder sig
til proceduren omkring ansættelse af
viceskoleleder. Mie og Anders vil gerne
deltage.

iv. Der er en lille nedgang i stillinger, vi mister en
klasse, men får 2 børnehaveklasser.

v. En går på pension. Vi har fået en opsigelse,
der skal findes en udskolingslærer.

vi. Klasser og elevtal for kommende år
vii. 1. årgang lægges sammen til en stor. Der vil

blive en del dobbeltdækning.
viii. Vi indskriver mange børn.
ix.
x. Corona udfordringer
xi. Vi fortsætter som det ser ud i 0- 4 klasse.
xii. Mellemtrin og udskoling til senest kl 14., vi

går væk fra en lærer ordningen.

c. Emner fra Elevrådet.
i. Tobias? Der er bevilliget nogle penge til

aktiviteter i de store klasser, sociale
aktiviteter.

d. Andre med orientering.

3. Traditioner for skolen og
for Skolebestyrelsen

Vi vil gerne som skole have tilbagevendende traditioner.
Corona perioden har været hård i forhold til vores traditioner.
Det giver derfor god mening, at tage dem vi har op til revision,
og snakke om hvilke der skal bibeholdes, hvilke der skal
udvikles, hvilke der skal bortfalde og hvilke nye der skal komme
til.
Udflugter på tværs af årgange.



Elevrådet som medarrangør af en oplevelsesdag
Jakob foreslår:

● Rengøring/ affald indsamling
● Juleafslutning
● Sommerferie afslutning
● 1 skoledag, for de nye 0 klasse elever, flagalle?
● Fest for afgangselever.

Forslag:
● Holde fast i afdelings fællesskaber
● At lærerne “tager røven” på 9 klasse.
● En rigtig skolefest.
● Plant et træ..

:

4. Skoleplan (beskrevet i
A20) og Udviklingsplan
for kommende skoleår

Information om Skoleplan

Opstart på Udviklingsplan

Indsatsområder:
Ordblinde elever/ børn med særlige behov.
Teknologi i plc, moderne redskaber.
Udvikling af SFO, Et juniorhus, med aktiviteter der rammer de
store.
Den nye ledelse.

Forslag
Elevinddragelse
Børnesyn, livsduelige mennesker.

5.

6.

7. Evt. Young Town,
Der er bestilt de første legeredskaber. Der mangler stadig
penge.
Der kommer lidt penge hist og her fra.
Skal multibanen kunne bookes?
Tak til Max og Michelle for indsatsen.
Vi arbejder på at få lavet en klub for 5-6 klasse,
Astrid undersøger hvordan de gør i Uldum, og kontakter Anna.


