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       Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: onsdag den 24.3.2021 kl. 19-21.00 
Formøde for de forældrevalgte kl. 18.30-18.50 
 
Mødested: Online (Poul fremsender online møde invitation) 
 
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: Amalie 
                    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 og dagsordenen er godkendt. 
 

 
 

2 

Regnskab for 2020 
 
Budget for 2021 
 
Poul ansvarlig og 
Birthe deltager 
 
2 bilag 
 

Orientering vedr. status på 
budget 2020/2021.  

Kl. 19.05 
30 min. 

Der blev redegjort for regnskab 2020, der udviste et 
underskud på 2,6 mio 
SFO’en udviste et overskud på 186.000 
Årsagen til underskuddet på skoledelen er dels den 
besparelse, som blev pålagt skolen midt i budgetåret og 
samt et stort antal langtidssygemeldte medarbejdere. 
Budget 2021 – skolebestyrelsen blev præsenteret for 
budget 2021, og skolens ledelse har informeret 
skolebestyrelsen, om at det tildelte budget ikke vil kunne 
dække de opgaver, der skal løses jf. folkeskoleloven. 
Skolens ledelse er i dialog med forvaltningen om de 
budgetmæssige udfordringer ift. planlægningen af det 
kommende skoleår. 
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Beslutning 
Skolebestyrelsen fremsender en bekymringsskrivelse 
vedr. skolens økonomi til centerchef Lone Bjerregaard, 
hvor skolebestyrelsen gør opmærksom på misforholdet 
mellem økonomi og opgaveløsning. 

 
3 

Nyt fra elevrådene 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status på elevråd 
i indskolingen, mellemtrinnet og 
udskolingen.  
Den 4.2.21 besluttede vi at der 
skulle tages initiativ til dialog 
med eleverne i de enkelte 
klasser og 
elevrådsrepræsentanterne 
omkring trivslen blandt eleverne.  

Kl. 19.35 
10 min.  

Intet nyt, da vi ikke er kommet i gang med 
elevrådsarbejde i nogen af afdelingerne. 
 
Skolebestyrelsen ønsker at henlede opmærksomheden 
på, at elevrådene som talerør for elevernes perspektiv, 
netop nu er særligt savnede i en situation, hvor der er så 
mange omskiftelser for eleverne. 

 
 

4 

Planlægning af 
skoleåret 2021-22 
 
1 bilag 

 Kl. 19.45 
30 min. 

Poul gennemgik planlægningen af det kommende 
skoleår.  
Skolebestyrelsen godkender den endelige 
timefordelingsplan på et senere møde. 

 
 

5 

 
 
Pause 

 KL. 20.15 
10 min.  

 

 
 

    6 

Covid-19 
 
Testning af elever på 
Ørstedskolen 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status ang. 
smittetal og indsats på skolen. 

Kl. 20.25 
15 min. 

Ørstedskolen har i samarbejde med kommunen etableret 
et testcenter på skolen, hvor eleverne kan blive testet én 
gang om ugen. Tilbuddet om at blive testet er givet til alle 
elever fra 5. kl. hvor eleverne sædvanligvis fylder 12 år, 
og op. Testningen sker med en hurtigtest. Yderligere 
tests påhviler forældrene. I uge 11 havde medarbejderne 
mulighed for at blive testet og i uge 12 er testcenteret 
åbent for eleverne. Testerne er uddannet via Falck Care. 
Testerne er en gruppe bestående af pædagogisk 
personale, kantinepersonale og medarbejdere fra 



H.C. Ørstedvej 10 
5900 Rudkøbing 
tlf. 6351 6444 

oerstedskolen@langelandkommune.dk 

3 

 

sekretariatet, der har meldt sig til opgaven. Testplanen 
med testtider for de enkelte klasser bliver meldt ud i 
nyhedsbrevet fredag. Forudsætningen for at blive testet 
er, at der er samtykke fra både forældre og elever. Ca. 
75% af forældrene har pt. givet samtykke til testning.  
Eleverne hentes i klasserne via havedørene og står i kø 
med afstandsmarkeringer og forlader testområdet ad en 
anden vej som på et eksternt testcenter. 
 

 
 

7 

Information om 
undervisningens 
organisering 
 
Poul ansvarlig 

Orientering om status Kl. 20.40 
10 min.  

Efter de seneste udmeldinger skal 5.-10. kl. fysisk i skole 
hver anden uge. 
De elever med særlige behov, som har deltaget i fysisk 
undervisning på et lille hold indtil nu, vil komme til at 
deltage i deres almenklasses undervisning fysisk på 
skolen den ene uge og i fjernundervisning den anden 
uge. Der vil dog være mulighed for at elever med særlige 
behov kan møde op til fysisk udendørs undervisning én 
dag om ugen i den uge, hvor deres almenklasse deltager 
i fjernundervisning.  
Der undervises efter nødundervisningsbekendtgørelsen 
frem til sommerferien. 
 

 
 

8 

Evt. 
 

 Kl. 20.50 
10 min. 

Der har været en henvendelse vedr. bustider, der ikke 
passer med, hvornår eleverne har fri – forældrene 
opfordres til at henvende sig til skolens ledelse om det 
konkrete problem. 
 
Punkter der er udskudt fra tidligere møder til næste 
møde: 
Sygefravær/trivselsmåling 
Madpakkespisning 
Kommunikation på Aula 
Punkter til næste møde: 
Inklusionsopgaven   
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Proceduren for visitation til specialklasse 

 
 
Næste møde: 4. maj 2021 


