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      Referat til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: onsdag den 16.12.2020 kl. 19-20.30 
 
Mødested: Online 
 
Deltagere:  Inuk Hansen, Amalie Littau, Thomas Borum, Steffen Uhrenholdt, Rikke Graugård Jakobsen, Ellen Lenskjold Trae, Majbrit 
Broholm Weinreich Holm, Poul Børge Nielsen, Claus Ebbesen, Julie Ravn Hansen, Lone Pedersen, Rikke Hermansen  
 
Afbud: Ellen, Amalie, 

Facilitator: Julie 
                    Referent: Claus  

 

 Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

 
1 
 

Godkendelse af 
referat og dagsorden. 
 

Godkende referat fra sidste 
skolebestyrelsesmøde og 
dagens dagsorden. 
 

Kl. 19.00 
5 min. 

Referatet fra sidste møde er godkendt 
Dagsordenen er godkendt. 
 

 
 

2 

Budget skoleåret 
2020/2021 
 
Poul ansvarlig 
 
 

Orientering vedr. status på 
budget 2020/2021.  

Kl. 19.05 
15 min. 

Der forventes samlet set et underskud i 2020 
regnskabet. 
Skolen har modtaget nogle af de forventede refusioner, 
men vi har ikke det fulde overblik 
Lønomkostningerne i 2020 forventes at blive større end 
budgetteret. Driftskontiene ligger tættere på det 
budgetterede. 
 

 
3 

Nyt fra elevrådene 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status på elevråd 
i indskolingen, mellemtrinnet og 
udskolingen. Har man forsøgt 
med virtuelt møde? 

Kl. 19.20 
10 min.  

Elevrådsarbejdet igangsættes i det nye år, når der er 
faldet ro på Covid-19 problematikkerne. 
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4 

Principper 
 
Julie/Poul ansvarlig 

Orientering om status – hvor er 
vi i processen med høringer? 

Kl. 19.30 
10 min. 

Principperne er ikke færdigdrøftede i afdelingerne. Det er 
forventet at principperne nås behandlet på 
afdelingsmøder inden næste skolebestyrelsesmøde. 
Tidsplanen tilrettes, så forsinkelsen fremgår. 

 
5 

Skole og forældre 
Landsmøde 
 
Amalie ansvarlig 

Orientering fra landsmødet Kl. 19.40 
10 min.  

Amalie blev valgt som suppleant til Skole og Forældres 
hovedbestyrelse for Region Syddanmark. Der arbejdes 
på at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne og 
Skole og Forældre. 
Der er oprettet en chat og en telefonrådgivning, hvor 
forældre og skolebestyrelsesmedlemmer kan stille 
spørgsmål. Skole og Forældre opfordrer også til at 
skolebestyrelserne benytter foreningens 
informationsmaterialer. 

 
 

    6 

Covid-19 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status ang. 
smittetal og indsats på skolen? 

Kl. 19.50 
10 min. 

Kommunikationen og informationen om Covid-19 er 
håndteret af skolens leder. De spørgsmål, som 
opslagene har givet anledning til er søgt besvaret 
løbende. Strategien for hjemsendelse af elever har taget 
udgangspunkt i at hele klasser skulle hjemsendes til 
testning, hvis der var elever eller lærere med Covid-19. 
Nedlukningen af 5.-10. kl. kom samtidig med at vores 
egne indsatser for at håndtere det seneste tilfælde af 
Covid-19 i udskolingen. 
På Strynø oplevedes det betryggende, at hele afdelingen 
blev sendt hjem. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne rose skolens medarbejdere 
for at have klaret den seneste tid på en meget god 
måde. 
 
Kommunikationsstrategien fra januar vedr. Covid-19 vil i 
højere grad tilskynde til, at forældre sender deres børn i 
skole, hvis de er raske. 
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7 

Information om 
undervisningens 
organisering 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status Kl. 20.00 
10 min.  

Der er arbejdet hårdt på både at klare undervisningen i 
klasserne og fjernundervisning af de elever, som sidder 
derhjemme. Denne problematik vil blive drøftet på et 
afdelingsmøde d. 6. januar mhp. at komme godt fra start, 
når vi går i gang igen efter juleferien. 
 
Medarbejderne ser gerne at skolebestyrelsen drøfter 
fjernundervisning, herunder online undervisning fra det 
fysiske klasserum og de positive og negative erfaringer 
og konsekvenser heraf; evt. som en del af et princip på 
et fremtidigt skolebestyrelsesmøde. Temaet kan tages 
op under princippet vedr. IT. 
 
Selvom der har været et stort fokus på Covid-19 
problematikken har skolen også arbejdet videre på at 
løse de særlige pædagogiske og læringsmæssige 
udfordringer på 2. og 8. årgang. Det er vurderingen, at 
det er lykkedes at få bedre trivsel og undervisningsmiljø 
på begge disse årgange. Det er bl.a. opnået ved at tilføre 
ekstra ressourcer til de berørte klasser. 
 
Beslutning 
Fjernundervisning drøftes på næstkommende 
skolebestyrelsesmøde. 

 
 

8 

Evt. 
 

 Kl. 20.10 
10 min. 

Punkter der er udskudt til næste møde: 
Sygefravær/trivselsmåling 
Madpakkespisning 
Kommunikation på Aula 
Punkter til næste møde: 
Fjernundervisning 
 
Poul takkede på egne, medarbejdere og ledelsens vegne 
for skolebestyrelsens indsats det forløbne år. 
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Arealet foran indskolingens klasseværelser er meget 
mudret og ikke optimalt, når forældrene skal hente deres 
børn – problematikken tages op med skolens pedeller. 

 
 
Næste møde: 4. februar 2021 


