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       Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 3. november 2020 kl. 19-21.30 

 

OBS! Der er formøde for de forældrevalgte kl. 18.30-19.00 

 

Mødested: Mødelokale i læringscentret 

 

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:  

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 

Budget skoleåret 

2020/2021 

 

Poul ansvarlig 

 

 

Gennemgang af budget 

2020/2021. Birthe deltager i 

punktet 

 

Kl. 19.05 

15 min. 

 

 

3 

Redegørelse for 

sfo’ens organisering. 

 

Ansvarlig Poul og 

Preben   

Redegørelse fra Preben omkring 

sfo’ens organisering, herunder 

inddelingen af børnene, 

anvendelse af faciliteter, 

personalesituationen, ture ud af 

 

Kl. 19.20 

20 min.  

SFO’ens organisering er årgangsvis MorgenSFO’en 

varetages af en medhjælper og en pædagog i alt 8 

personer. 

Om eftermiddagen ligeledes mindst 2 voksne pr. årgang. 

Aktiviteterne beskrives på Aula. 
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huset, ”busbørn” (både de, der 

er tilmeldt i sfo og de, der er i 

pasning fra skoledagen slutter 

og indtil bussen går.) 

Områderne går på skift mellem årgangene; legepladsen, 

atriumgården, hallen etc. 

Der tages på ekskursioner ud af huset. 

Der orienteres hver eftermiddag om dagens program, så 

den enkelte kan se hvad mulighederne. 

Busordningen: Busbørnene bliver i deres årganggruppe i 

SFO’en og sendes afsted til deres busser efterhånden. 

Denne opgave varetages samtidig med at SFO-

aktiviteterne igangsættes for de øvrige børn. 

 

Forplejning – morgenmad og frugt serveres der ikke i 

øjeblikket, da det er vanskeligt at håndtere, når vi ikke 

kan samle børnene på tværs af årgangene. 

 

SFO’en er et supergodt tilbud for de fleste af børnene. 

Efter de forskellige ændringer af SFO’en for at håndtere 

Covid19 er denne gruppe blevet endnu større.  

 

 

 

 

4 

Nyt fra elevrådene 

 

Poul ansvarlig 

Orientering fra elevrådene i 

indskolingen, mellemtrinnet og 

udskolingen.   

 

Kl. 19.40 

15 min. 

Elevrådene i de forskellige afdelinger arbejder ikke i 

denne covid19-perioden. Langelands Fælleselevråd 

holder ligeledes pause. 

Det kunne være en mulighed, at elevrådsarbejdet kunne 

fungere med virtuelle møder.  

 

 

    5 

Skolestruktur 

 

Poul ansvarlig 

Orientering om beslutning i LSK 

omkring den videre proces for 

den nye skolestruktur 

 

Kl. 19.55 

15 min. 

Kommunens skolestrukturplaner er indstillet, men 

skolebestyrelserne vil blive inviteret til møder om emnet i 

foråret. 
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6 

 

 

Pause 

 Kl. 20.10  

10 min.  

 

 

 

7 

 

Proces- og tidsplan 

for arbejdet med 

principper 

 

Steffen ansvarlig 

 

Godkendelse af proces- og 

tidsplan for arbejdet med 

principper (Bilag vedhæftet) 

Kl. 20.20 

 

15 min. 

Steffen gennemgik proces- og tidsplanen, som fik mange 

rosende ord med på vejen. Planen er godkendt. 

 

 

8 

 

Evaluering af årets 

skolefoto 

 

Majbrit/Amalie 

ansvarlig 

 

Ønsker vi at bruge årets fotograf 

næste år igen?  

 

Kl. 20.35 

 

10 min.  

Tilbagemeldingerne vedr. årets skolefotografering har 

været blandede.  

Amalie og Majbrit drøfter tilbagemeldingerne og sætter 

punktet på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

 

 

9 

Information relateret 

til Covid-19 

 

Poul ansvarlig 

Poul informerer om status Kl. 20.45 

10 min.  

Poul orienterede om skolens forholdsregler ved et 

fremtidigt tilfælde af corona-smitte blandt skolens elever. 

Der henvises til ledelsens udmelding på Aula samt bilag 

vedlagt til referatet: ”Guide til skolerne, når en elev/ en 

medarbejder er smittet eller nær kontakt.” 

 

 

 

10 

Information om 

undervisningens 

organisering 

 

Poul ansvarlig 

Poul informerer om status, 

herunder nyansættelser 

Kl. 20.55 

10 min.  

Selvom undervisningen er underlagt retningslinjer om 

afstand og hygiejne fungerer skoledagen for eleverne på 

en rigtig god måde. Der sker hele tiden justeringer for at 

vi kan håndtere udfordringerne. 
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   11 

 

 

 

Årsmøde i netværk 

for 

specialundervisning 

 

Majbrit ansvarlig 

 

Majbrit orienterer fra årsmødet i 

netværk for specialundervisning 

Kl. 21.05 

 

10 min.  

Majbrit orienterede. 

Det var udbytterigt at deltage i årsmødet, selvom det var 

virtuelt. Der blev gjort opmærksom på, at Skole og 

Forældre har etableret rådgivning for forældre. Der 

henvises til årsmødets referat på foreningens Facebook-

side. 

 

 

12 

 

 

Eventuelt 

  

Kl. 21.15 

 

10 min. 

Skolehjemsamtaler – Poul orienterer medarbejdere og 

forældre om retningslinjer for de fremtidige 

skolehjemsamtaler herunder om muligheden for virtuelle 

samtaler.  

Foto af skolebestyrelsesmedlemmer bedes fremsendt til 

skolens kontor til brug på hjemmesiden. 

Punkter til næste møde:  

• Kommunikation på Aula 

• Elevernes frokost og deres tid til at spise deres 

mad. 

• Sygefravær og trivselsmåling 

• Princip 

Forældrerepræsentanterne opfordres til at skrive 

yderligere punkter til formanden. 

 

 

Næste møde: onsdag den 16.12.2020 


