
  

  

 

    

 

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2020/21-5 

Tid: Tirsdag den 12. januar, kl. 18.00-20.30 
Sted: Virtuelt møde 

Fraværende: Sofie, Helle, Frida 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

B=Beslutning, D=Drøftelse, H=Høring, O=Orientering, T=Tilsyn 

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet – (5-10 min.)  O  

Ikke noget nyt, der har ikke været afholdt møde. 

Der laves nu et virtuelt møde med det store elevråd.  

Maria Ellinghart, som er kontaktlærer for det store elevråd vil indkalde i Teams. 

 

 

3. 

 

 

 

Orientering (5-10 min.) DN/PL O 

Opfølgning på det videre arbejde omkring ”kanon” for sundheds- og trivselsemner på 

årgangene 

På pædagogisk møde har punktet været på og vi går videre med idéen om en sund-

hedskanon. Medarbejderne har givet input til kanonen på netop deres årgang. 

Næste step er at vi arbejder videre med en fælles skolesundhedskanon og vi skal der-

for i dialog med de diverse samarbejdspartnere. 

 

SFO-2 

Arbejdsgruppe/kommissorium vedr. nytænkning af SFO-2 – på opfordring fra udval-

get for ”Børn og Læring” på sidste dialogmøde. 

Marie Louise laver oplæg til arbejdsgruppe: 

- Et drømmescenarie (ønsker fra politikere) 

- Et realistisk bud på nytænkning inden for eksisterende rammer. 

Arbejdsgruppen tænkes at komme til at bestå af SB-medlem, kontaktforældre, SFO-2 

og ledelse. 

SFO-2 har arbejdet med idéer på deres ”arbejdsdag” den 21.12.2020. 

 

 

4. 

 

Udskolingen (60 min) PL – O/D/T 

Klassekonferencer 7.-9.årg 

Organisering af udskolingen/hold/klasser/kalender 

UPV – arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering 

Ungdomskultur – hvordan involveres forældrene mere 

Pia orienterede om udskolingen. 

Punktet om ungdomskultur udskydes til næste møde. 

Fokus på elevmotivation. 

 

 

 Pause – 5 min. 

  



  

  
    

 

5. 

 

Arbejdet med trivsel (30 min) D 

Jacobs bilag vedr. trivselsmålingen 

Fokus på overgangen mellemtrin-udskoling 

 

Ledelsen tager punktet videre til personalegruppen, hvor der vil være fokus på moti-

vation og trivsel i undervisningen. 

 

 

6. 

 

Corona-undervisning (45min) DN/PL – O/D/T 

Oversigt over undervisningen på de forskellige årgange 

Udfordringer omkring det virtuelle – medarbejdere, elever og forældre 

Kontakt til elever og forældre 

Kvaliteten og motivationen i undervisningen 

 

Dorte orienterede om status for nødundervisningen på nuværende tidspunkt. 

Vi som skole oplever en stor forskel på forventningerne fra forældrene 

Det drøftes om kontaktforældrene kan arrangere noget socialt – virtuelt - for klas-

serne på nuværende tidspunkt. 

Drøftelse af hvordan det går – forældre, lærere, hvad er oplevelsen. 

Det generelle billede fra SB-medlemmer: ros til lærere, pædagoger og ledelse - alle 

ansatte gør det godt.  

 

 

7. 

 

Evt. 

 

 

 

Punkter til næste møde:  

 

 

Kommende møder: 

Mandag den 30.11 (uge 49) 

Tirsdag den 12.01 (uge 2) 

Onsdag den 03.03 (uge 9) OBS mødedato ændret til : Torsdag den 04.03 (uge9) 

Torsdag den 15.04 (uge 15) 

Torsdag den 20.05 (uge 20 

 


