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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: Torsdag den 30. april 2020 kl. 19.00-20.30  
 
 
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  
 
Fraværende/Afbud: Lærke, Asha / Lone 

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 og dagens dagsorden er 
godkendt. 

 

2 

Nyt om Corona 
genåbning af skolen 
og 
hjemmeundervisning 

Orientering ved Lone, Rikke, 
Claus og Poul 

 
Kl. 19.05  
30 min. 

Poul bød velkommen til dette utraditionelle 
videoskolebestyrelsesmøde.  
Den første periode med hjemmeundervisning, hvor alle 
elever blev fjernundervist rummede mange forskellige 
undervisningstiltag: 
Fjernundervisningen har stille og roligt udviklet sig i mere 
og mere struktureret og sammenhængende retning.  
Det kunne have været en hjælp bl.a. for forældre i 
arbejde og også eleverne, hvis eleverne kunne have haft 
mulighed for at kontakte/ringe til en hotline på skolen, for 
at få hjælp til opgaverne i løbet af dagen.  
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0.-5. klasse i skole:  
Skolen har fint formået at overholde sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, selvom det var et stort arbejde at komme 
på plads til eleverne kom.  
Eleverne var velforberedte på opgaven hjemmefra og var 
på forhånd indstillet på at overholde de nye procedurer 
omkring håndhygiejne og afstand til 
klassekammeraterne.  
Klasserne har hver et fast udeområde, hvor de må 
opholde sig. 
Pt. undervises der stadig efter nødbekendtgørelsen og 
de tilpasninger, der har været nødvendige undervejs. 
 
Hjemmeundervisning 6.-10. kl. 
Undervisningen udvikler sig stadig. Der forsøges at lave 
mere direkte undervisning i de forskellige emner med 
instruktion over video og hjælp til den efterfølgende 
opgaveløsning. Generelt fungerer det godt, om end det 
er særligt svært for nogle elever og hjem. Der har i hele 
perioden været et særligt fokus på at få disse elever 
med. 
 
Der krav om at eleverne deltager aktivt i 
videoundervisningen og afleverer de relevante opgaver 
via MinUddannelse. 
 

 
3 

Planlægning af 
skoleåret 2020-21 og 
godkendelse af 
timefordelingsplan 
Bilag 

 
Claus og Poul 

 
Kl. 19.35 

30 min 

Planlægningen af det kommende skoleår vil ske via 
videomøder og rundsending af informationer og bilag 
uden at skolebestyrelsen har mulighed for at træde 
sammen som sædvanligt.  
Det fremsendte bilag indeholder minimums- og 
vejledende timetal, der gælder i folkeskolen. Ledelsen 
ønsker at skolen overholder det vejledende timetal på 
alle årgange. Sidste år fraveg skolen det vejledende 
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timetal for musikundervisning Dette vil der blive ændret 
på i år, så eleverne får det vejledende timetal i musik. 
Skoledagens længde i indskolingen i det kommende 
skoleår kommer til at vare for 8.25-14.20. Dette for at 
undgå ventetid for eleverne, når de skal hjem, da 
bustiderne fortsat er uændrede.  
 
Skoledagens længde bliver også forlænget for 
mellemtrinnet for at leve op til kravet til skoledagens 
længde inklusiv pauser for eleverne fra 4.-6. kl. 
 
Antallet af klasser vil blive udmeldt, så snart 
planlægningen er klar. 
 
Beslutning 
Skolebestyrelsen undrer sig over den manglende 
inddragelse vedr. beslutningen om at ændre 
skoledagens længde i indskolingen og vil tage kontakt til 
centerchefen. 
 
Timefordelingsplanen er godkendt og ledelsen kan 
arbejde videre med de konkrete løsninger. 
 
 

 
 
 

4 

Valg til 
skolebestyrelsen. 
Elektronisk opstilling 
af kandidatliste 

 

Trinne og Poul 
 
Kl.  
20.05 
15 min. 

Der skal vælges 4 skolebestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. 
Valget foretages på baggrund af en elektronisk opstilling 
af en kandidatliste. De opstillede på listen betragtes som 
valgt, hvis der ikke kommer alternative lister. 
Der kendes pt. navne på 3 kandidater, og der mangler 
således en kandidat til bestyrelsen og 2 suppleanter. 
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Eventuelt   
Kl.  
20.20 
10 min. 

 

 
 
Næste møde: Videomøde 14. maj kl. 19.30 
 


