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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: Onsdag den 27. maj 2020 kl. 19.00-20.15  
 
 
Mødested: Videomøde 
 

Deltagere: Trinne Reckeweg, Solveig Stürup, Rikke Graugård Jakobsen, Ellen Lenskjold Trae, Majbrit Broholm Weinreich Holm, Poul 
Børge Nielsen, Claus Ebbesen, Julie Ravn Hansen, Lone Pedersen, Rikke Hermansen, Lærke Hansen og Asja Ahmic  
 
Afbud: Solveig,  

Facilitator: 
                    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 

Planlægning af 
skoleåret 20-21 
 
Bilag 

 
Poul orienterer 

 
Kl. 19.05  
25 min. 

Antallet af elever på 4. årgang gør at der bliver 3 klasser 
på årgangen.  
Skoledagens længde i indskolingen kommer til at gå fra 
8.25-14. Der vil blive givet et særligt pasningstilbud til de 
elever, som får ventetid ift. busserne. 
Skolen får en ekstrabevilling til dækning af udgifterne.  
Ledelsen melder ud om antallet af klasser på de øvrige 
årgange til forældrene senest d. 9. juni. 
 
I den kommende uge indleder skolen arbejdet med 
fagfordelingen. Det er ledelsen forventning, at 
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skemaerne vil være klar inden eleverne går på 
sommerferie. 
 
Processen med at danne nye klasser og afholdelse af 
informationsmøder for elever og forældre vil blive 
udmeldt efter d. 9. juni. 

 

3 

Nyt om genåbning af 
skolen for 6.-10. 
årgang, indskolings- 
og mellemtrinselever  
tilbage i egen 
afdeling  
 

Orientering ved Lone, Rikke, 
Claus og Poul 

 
Kl. 19.30 
20 min. 

 
Opgaven med at genåbne skolen for 6.-10. kl. skrider 
fornuftigt fremad og er ved at finde sin form. 
Det er besluttet at tillade, at skolens elever i pauserne 
kan være sammen på tværs af klasserne på årgangen. 
Denne ændring træder i kraft fra torsdag d. 28. maj. 
 
Fra 6. årgang lyder det, at forløbet er gået over al 
forventning. Eleverne er mødt op med en super 
indstilling til at få tingene til at glide, samtidig med at 
retningslinjerne overholdes på fornuftig måde. 
 
Skolebestyrelsen er blevet gjort opmærksom på af elever 
og forældre, at skolebusserne opleves mere fyldte end 
retningslinjerne foreskriver.  
Skolens ledelse vil på vegne af skolebestyrelsen rette 
henvendelse til kommunen for at undersøge, i hvilket 
omfang dette fortsat er tilfældet. 
 

 
 
 

4 

Valg til 
skolebestyrelsen. 
Elektronisk opstilling 
af kandidatliste 

 

Trinne og Poul  
 
Bilaget: Tids- og procesplan for 
valgt til skolebestyrelsen 
gennemgås og drøftes.  
 

 
Kl.  
19.50 
20 min. 

 
Der pt. 5. kandidater til skolebestyrelsesvalget 
Amalie Littau 
Steffen Boye Uhrenholt 
Inuk Hansen 
Thomas Borum 
Ellen Trae 
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Kandidaterne vil præsentere sig selv på video-valgmødet 
torsdag d. 28/5 kl. 19-20. 
Der er fremsendt et videolink til skolens forældre via 
Aula. 

 

5 

Eventuelt   
Kl.  
20.10 
5 min. 

Skolebestyrelsen er bekendt med, at der en del 
udfordringer med hærværk lokalt i Rudkøbing. Dette er 
indtil videre ikke et problem, der opleves på 
Ørstedskolen. Skolens ledelse er orienteret gennem 
SSP-samarbejdet. 
 

 
 
Næste møde: 17. juni kl. 18 
 


