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 Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Mandag d. 18.jan.2021 Kl. 19.00 – 20.30 

Sted: Virtuelt møderum (følg link)  

Afbud:   AB - Sara  

Dagsorden: Referat: Palle 

1) Tjek ind og godkendelse af dagsorden (5 min.)   

2) Meddelelser (35 min.) 

a) Eleverne  

 

b) Formanden: 

 

c)  

Skolen (fritidsdel og undervisning) 

 Orientering om ansættelsesproces 

 Corona  

- fjernundervisning 

- nødpasning 

- nødundervisning 

 Dialogmøde 

 Nordfløj – møbler 

 Nationaltest 

a) Det er ved at være hårdt for eleverne at 

være hjemme – Men vi holder ud – 

Elevrådet holder møde på onsdag hvor 

efter repræsntanterne går ud i klasserne 

og spørger til gode ideer til 

fjernundervisningen – Nikolai gennemgik 

en dag med fjenundervisningen, lærerne 

arbejde hver dag med at fast holde faglig 

struktur og har stor fokus på elevernes 

trivsel og særligt OBS på sårbare elever.  

b) Formanden videregav en hilsen fra en glad 

forældre, der var glad for at selv de små 

elever har computeren med hjem 

c)  

 Ansættelsesproces: Palle Aagaard 

Jespersen er blevet ansat som 

viceskoleleder – der er 2. samtale 

runde tirsdag den 19/1 mellem to 

kadidater – Thomas Garsdal, Hanne og 

Palle sidder med i ansættesudvalget 

 Der er afholdt teammøde med alle 

årgangsteam hvor strukturen for hver 

årgang er blevet tilpasset. Der er ca. 50 

elever i nødpasning hver dag de følger 

fjernundervisningen –Elever der går i 

et base tilbud modtager 

undervisningen på skolen 

 Vi så en video fra Mikkel fra 0.c om 

hans dag hjemme med 

fjernundervisningen 

 Dialogmøde: På onsdag kl. 18.00 har vi 

dialogmøde med børneunge udvalget  

- Hanne gennemgik den dagsorden vi 

har sendt ind.  
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 Hanne orinterede om de nationale test 

– Østre har været udtaget til stikprøve 

– Vi ligger rigtig flot – vi er blevet bedt 

om at kommenter på vores resultet på 

7. årgang i engelsk – Hanne læste 

vores svar op. 

 Møbler nordfløj: håndværkerne er i 

gang med at montere møblerne i 

Nordfløjen 

 

 

 

 

3) Årshjul/pkt. til beslutning (30 min.): 

  
1. Skoleboden 

2. Skolebestyrelsen på Teams? 
 

 

Ad.1) Skolebestyrelsen har fået en 
henvendelse fra en forælder der godt kunne 
tænke sig at man kunne bestille mad i 
skoleboden, så eleverne fra 0-2 klasse også 
kan benytte sig af boden. – 

 Et argument for at elever i 0. til 2. 
årgang ikke går i boden i 12 pausen er 
tiden – vi taler med Marianne i boden 
om muligheder for at bestille mad 
hjemmefra til de små. Derefter skal vi 
afdække det reele behov. 

 Palle opretter bestyrelsen i teams – 
Fremover ligges dagorden der samt 
andre dokumenter 
 

4) Eventuelt (15 min.) 

  

 

Kan hækken ved lyskrydset ved Jyllansgade og Gl. 

skolegade klippes længere ned for at skabe et 

bedre overblik for bilisterne og cykelisterne på 

stien – Vi taler med Niels om dette 

 

Vi har fået en forældrehenvendelse omkring at vi 

har meget lys tændt om aftenen på skolen – Der er 

2 lamper på ende af hallen, hvor der vil blive 

monteret en sensor så lamperne ikke lyser hele 

tiden. Lyset i cykelskurene slukker mellem 21 og 22 
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hver aften. Der er LED pære i disse lamper så de er 

både bæredygtige og økonomiske. Derudover har 

lys på og omkring skolen en præventiv indvirkning 

på indbrud.  

5) Godkendelse af referat (5 min.) 

 

 

 

Kommende møder/arrangementer: 

5/8 kl. 19-21: Møde og konstituering 

25/8 kl. 19 – 21-30: Møde 

29/9 kl. 19 – 21-30: Møde 

26/10 kl. 19 – 21-30: Møde 

12/11 kl. 19 – 21-30: Møde 

8/12 kl. 18-21: Møde og spisning 

18/1 kl. 19 – 21-30: Møde 

24/2  kl. 19 – 21-30: Møde 

22/3  kl. 19 – 21-30: Møde 

20/4  kl. 19 – 21-30: Møde 

26/5  kl. 19 – 21-30: Møde 

17/6 kl. 17 – 21: Møde og spisning 

 

Andre arrangementer til deltagelse af rep.: 

20/8 kl. 19-21: Budgetorienteringsmøde 

26/9 kl. 8.30-15: Pædagogisk lørdag 

20/1 fra kl. 18.30: Dialogmøde 0-18 års omr. 

24/6 kl. 17.30-19.00: Dimission 

 

Kommende punkter: 
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