
       Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag den 04.02.2021 kl. 19-21 

Der er formøde for de forældrevalgte kl. 18.30-18.50 

 

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  

Birthe deltager i punktet vedr. økonomi 

 

Afbud: 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 er godkendt 

Dagsordenen er godkendt 

 

 

2 

Økonomi 2020/2021 

 

Poul og Birthe ansvarlig 

 

 

Orientering vedr. status på 

regnskab 2020 og budgetforslag 

2021.  

Kl. 

19.05 

30 min. 

Det foreløbige regnskab 2020 og budgetforslaget for 

2021 blev gennemgået og behandles igen på næste 

ordinære møde. 

Skolebestyrelsen undrer sig over fordelingen af 

midler af ekstra lærerressourcer via finansloven 

mellem de langelandske skoler. Skolebestyrelsen er 

stærkt forundrede over at der igen laves en 

rammebesparelse på 1 mio. på budget 2021. 

Der forventes et underskud på 2,4 mio i regnskab 

2020. 

 

3 

Nyt fra elevrådene 

 

Poul ansvarlig 

Orientering om status på elevråd i 

indskolingen, mellemtrinnet og 

udskolingen. Har man forsøgt 

med virtuelt møde? 

Kl. 

19.35 

5 min.  

Elevrådene er ikke i gang pt.  

Skolebestyrelsen indstiller at der tages initiativ til en 

dialog med eleverne i de enkelte klasser og 



klassernes elevrådsrepræsenter om trivslen blandt 

eleverne – Poul følger op på dette. 

 

 

 

4 

Principper 

 

Steffen/Poul ansvarlig 

Orientering om status – hvor er vi 

i processen med høringer? Hvad 

er status fra udvalget? 

Kl. 

19.40 

10 min. 

Principudvalget drøftede på mødet i januar, om det 

var realistisk at fortsætte udvalgets arbejde med 

revidering og udarbejdelse af nye principper, så 

længe skolen ligger underdrejet pga. Covid-19. 

Beslutning 

Arbejdet med principper i arbejdsgruppen udskydes til 

næste skoleår. Tidsplanen tilpasses og udsendes til 

skolebestyrelsen til orientering. 

 

5 

Nødundervisning: 

- Fysisk på skolen 

- Fjernundervisning 

- Værdier og 

retningsliner for 

nødundervisning 

- God skik og 

retningslinier for 

brug af it. 

- Lærernes 

muligheder for 

sparring/udvikling 

af materiale 

 

Poul ansvarlig for 

orientering; Lone og 

Claus supplerer.  

Orientering om og drøftelse af 

god skik, retningslinier og værdier 

i forhold til nødundervisningen; 

herunder også vedr. brug af IT i 

den forbindelse.  

Hvem er ansvarlig for at melde 

god skik og retningslinier ud til 

elever og forældre?  

Hvilke fora/muligheder har 

lærerne for fagligt at løfte 

opgaven med nødundervisning? 

Kl. 

19.50 

20 min.  

Eleverne fra 0.-4. klasse starter igen i skole på 

mandag d. 8. februar. 

Lærerne og ledelsen er pt. i gang med at forberede 

elevernes tilbagevenden til skolen, så det bliver en 

god og tryg opstart for eleverne, så man både samler 

op på elevernes faglige udvikling og får genetableret 

klassefælleskaberne. 

Eleverne vil ca. møde de samme rammer som før 

nedlukningen d. 21. december. Eleverne vil dog i 

modsætning til tidligere skulle overholde de udmeldte 

regler om at holde sig til deres klassekammerater i 

undervisningen og i pauserne. 

Der vil ikke være fjernundervisning for de 

elevgrupper, som nu skal i skole. 

Forældre skal bære mundbind ved et eventuelt aftalt 

ærinde på skolen. I det daglige foregår al aflevering 

og afhentning af børn ved de aftalte adgangsdøre ud 

mod det fri. 

Der arbejdes pt. på at udlægge flis fra fliserne til 

adgangsdørene, så adgangsforholdene er sikre. 

 

Fjernundervisningen fortsætter for de elever fra 5.-10. 

klasse som fortsat er hjemme. Lærerne har fokus på 

at trivslen blandt eleverne. Dette betyder bl.a. at man 



i højere grad lader eleverne samarbejde virtuelt i 

mindre grupper. Samtidig gøres der et stort arbejde 

for, at lærerne er i dialog med de enkelte elever, så 

man får et indblik i deres trivsel. 

Såfremt der er elever, som ikke trives eller ikke 

profiterer nok af den virtuelle nødundervisning, har de 

mulighed for at møde op i skolen til fysisk 

undervisning.  

 

Beslutning 

Der indkaldes til et ekstraordinært 

skolebestyrelsesmøde for at behandle de stillede 

spørgsmål om nødundervisning i fysisk og virtuel 

form.  – d. 25. februar. 

6 Pause  Kl. 

20.10 

10 min.  

 

7 Skolestruktur 

 

Poul ansvarlig 

Poul orienterer om seneste nyt Kl. 

20.20 

10 min.  

Der vil blive lavet en tids- og procesplan for fremtidige 

drøftelser af skolestrukturen. I denne plan indgår 

dialogmøder med deltagelse af politikere, 

skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg. 

 

 

 

8 

Information om 

undervisningens 

organisering, herunder 

nødundervisning under 

Covid-19 

 

Poul ansvarlig 

Orientering om status Kl. 

20.30 

10 min.  

Det er lykkedes, at få både nødundervisningen på 

skolen og fjernundervisningen af eleverne til at 

fungere på en god måde. Der arbejdes til stadighed 

på at udvide og tilpasse de faglige sammenhænge til 

onlineundervisningen. Dette billede bekræftes af de 

mange positive tilbagemeldinger fra forældrene. 

 

 

9 

Evt. 

 

 Kl. 

20.40 

10 min. 

Punkter der er udskudt fra mødet den 16.12.20 og 

fortsat udskydes: 

Sygefravær/trivselsmåling 

Madpakkespisning 

Kommunikation på Aula 

  



 

 

Næste møde: d. 25. februar ekstraordinært skolebestyrelsesmøde. Næste ordinære møde er d. 24. marts 2021 

 


