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Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Mandag d. 22.marts 2021 Kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Teams (følg link)  

Afbud:   Sara   

Dagsorden: Referat: Palle 

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

2) Meddelelser (45 min.) 

a) Eleverne  

 

b) Formanden 

 

c)  

Skolen (fritidsdel og undervisning) 

 Corona  

- genåbning – status og næste skridt 

- hjemsendelse 

 Trivselsmåling 

 Jesper træder ud af bestyrelsen. Velkommen til 

Alex, der træder ind som 1.suppleant. 

 Ungebestyrelsen IBK 

 Ansøgninger til kommunale puljer 

 Valg tillidsposter 

 

A) Elevrådet har fået 3000kr til trivsel på skolen 

som de overvejer hvordan skal bruges – Eleverne 

glæder sig meget til alle er tilbage.  

B) Intet 

C)  

 Vi har haft en pædagog, der blev testet 

positiv for COVID – Skolen sendte 1.B samt 

to kollegaer hjem – Alle er vendt tilbage på 

skolen – ingen smittet. Forløbet omkring 

dette gik rigtig godt -  9.a og 9.b er på 

skolen på skift en uge ad gangen – TV2 

fulgte 9.a på “første” skoledag – Der er 

mulighed for at blive testet mandag og 

torsdag på skolen, både for personale og 

elever over 12 år - 5.-8. årg er i udeskole en 

dag om ugen, hvor de kan være sammen 

med deres klasse – Vi har booket FDF 

gården til de årgange, der ønsker det.  

 Vi skal gennemføre den nationale 

trivselsmåling inden den 7. juni – Vi 

opfordre til at vente til eleverne er tilbage 

på skolen. Vi vil bruge resultaterne i 

teamsamarbejdet fremover.   

 Stort velkommen til Alex 

 Boba er med i Ungebestyrelsen – Hun har 

været til et spændende møde og glæder 

sig meget til det fremtidige arbejde.  

 Vi har søgt to kommunale puljer – Vi har 

fået 210.000kr. fra den ene pulje og 

160.000kr. fra den anden pulje til 

henholdsvis almen og specialområdet. 
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Ledelsen præsenterer tankerne bag på et 

senere møde 

 Vi har haft fredsvalg til alle tillidsposter 

med genvalg til alle. 

 Helene fortalte om et spændende 

tværfagligt forløb på 3. årgang med 

Minecraft. 

 Vi har bestilt en 3D scanning af hele skolen 

som vi kan bruge til en virtuel rundvisning, 

hvor man kan lægge hotspots ind med info 

omkring skolen. 

 Anne fortalte om velkomstfolderen til 

vores skole og fritidstilbud – Folderen er 

ved at blive rettet til så den er up to date. 

Personalet er med i denne proces.  

 Mette Victor og Morten Jokumsen har fået 

nyt job fra 1. april. Vi har samtaler til de to 

stillinger på torsdag i næste uge.  

3) Årshjul/pkt. til beslutning (60 min.): 

  
1. Aftale om økonomisk ramme til trivsel og fagligt løft. 

Drøftelse af muligheder. 

2. Forslag fra Helene – plant et æbletræ 

3. Dimission og sidste skoledag 

4. Skole-hjemsamtaler 

5. Morgentrafik på Gl. Skolevej jf. henvendelse fra 

forælder. 

 

1. Hanne gennemgik den politiske aftale om 
et løft af trivsel og faglighed i skolen.  Vi 
kender ikke vores tildeling endnu.  
Bestyrelse kom med forskellige bud som 
ledelsen tager med videre. 

2. Helene er kommet med et forslag om at 
afgangsårgangen skal plante et æbletræ på 
skolen når de stopper. Der var fuld 
opbakning til dette forslag. Vi taler med 
tekniskservice om dette. 

3. Dimission bliver torsdag den 24. juni og 9. 
årgangs sidste skoledag bliver mandag den 
21. juni.  

4. Vi vil gerne at forældrene kunne møde 
flere faglærere til ens barn – fx ved en 
cafemodel, hvor eleven tager forældrene 
med rundt til faglærerne. Dette kunne ske i 
skoletiden, hvor eleven arbejder hjemme 
når de ikke er til samtale. Denne model 
kunne mellemtrinnet og udskolingen 
bruge. Indskolingen bruger en model hvor 
forældrene møder op i skoletiden til skole-
hjemsamtaler. Vi har ikke drøftet denne 
tanke med personalet endnu – Bestyrelsen 
kom med deres input til dette.  Vi tager 
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tankerne med til personalet og vender 
tilbage til bestyrelsen igen senere. 

5. Forældrehenvendelse omkring en 
farlig/ubehagelig situation i buslommen.  
Hanne giver svar tilbage. 

4) Eventuelt (10 min.) 

  

 

 Hækken mod Jyllandsgade er blevet klippet 

ned. 

 Office licens til forældre - forældrene kan 

bruge deres barns login til programmer fra 

Office pakken.  

 Skolen har fået en ny Facebook side - gå 

ind og like den.  

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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