
H.C. Ørstedvej 10 

5900 Rudkøbing 

tlf. 6351 6444 

oerstedskolen@langelandkommune.dk 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.30-20.30  
 
 
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  
 
Afbud: Lærke, Asha 

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. 19.30 

5 min. 

 
Referatet og dagsordenen er godkendt 

 

2 

 
Økonomi 2020 
 
Bilag 

 
Birthe Rasmussen deltager 
under dette punkt 

 
Kl. 19.35  
20 min. 

Fra kalenderårets start tegnede økonomien til at blive 
svær at få til at hænge sammen. Coronakrisen har 
betydet at der er blevet ansat ekstra personale og brugt 
ekstra ressourcer for at kunne overholde 
sundhedsstyrelsens retningslinjer bl.a. i forhold til 
holdstørrelser. Der er oprettede særlige konti til 
bogføring af disse udgifter, som der forventes refusion 
for fra staten. 
Omfanget af denne refusion vil få betydning for skolens 
økonomi. Pt. er disse vilkår kendte, så det er vanskeligt 
at få et retvisende billede af udviklingen. 
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3 

Nyt om genåbning af 
skolen for 6.-10. 
klasse. 
Indskolingselever og 
elever fra 
mellemtrinnet skal 
tilbage i deres 
almene klasser fra 
den 18. maj 
Nye Corona 
retningslinjer  

Orientering ved Lone, Rikke, 
Claus og Poul 

 
Kl. 19.55 
20 min. 

Arbejdet med genåbning af skolen har betydet at vi har 
været gennem en travl uge med at gøre tingene klar. 
Først onsdag eftermiddag kom de sidste retningslinjer. 
Derfor har vi valgt at følge den eksisterende plan, som 
har. 
De nye retningslinjer tillader at klasserne vil kunne være i 
de tidligere lokaler dog med enkelte undtagelser, hvis 
borde og stole og øvrig indretning stilles optimalt op.  
Fra mandag vil der blive indsat ekstra morgenbusser 
nord- og sydfra med ank. Ørstedskolen kl. 8.20. 
Busserne kører kun på landevejen. 
På skolen vil eleverne blive modtaget af deres lærere, 
som sørger for at alle får vasket hænder, bliver placeret 
på de udvalgte pladser.  
De første dage vil eleverne blive instrueret i, hvordan de 
skal forholde sig i klasseværelset og i pauserne, og 
hvordan de kan være sammen. Der vil fortsat være et 
skærpet tilsyn med eleverne i pauserne, så det sikres at 
eleverne overholder de gældende sundhedsmæssige 
retningslinjer. 
Indholdet bliver faglig undervisning og sociale og 
trivselsmæssige aktiviteter, der i så vidt omfang som 
muligt skal foregå udenfor. 
Hver klasse får tildelt ét toilet.  
Hver klasse råder over flydende håndsæbe, håndsprit, 
håndlotion samt hospitalssprit til afspritning af tastaturer 
og overflader. 
Eleverne vil blive inddelt i faste hold/arbejdsgrupper eller 
legegrupper, når der er tale om mindre elever. Formålet 
er at forhindre smittespredning. 
Der undervises efter nødbekendtgørelsen, hvilket 
betyder at der vil være fokus på dansk, matematik og 
engelsk. Faglokalerne madskundskab, billedkunst etc vil 
ikke blive benyttet. 
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De store elever der har fri kl. 13.25 vil kunne nå en 
ordinær bus nord- eller sydpå kl. 14.02. 
0.-5. klasse vil også komme tilbage til egen afdeling, 
hvor de vil få en skoledag fra kl. 8.25-14(indskolingen) 
og 8.25-14.25(mellemtrinnet). 
Den nye gruppe af medarbejder, der skal starte 
undervisningen op sammen med eleverne fra 6.-10. 
klasse har i vid udstrækning trukket på de allerede 
opnåede erfaringer fra de sidste uger, som overvejende 
har været positive. 
Eleverne vil blive registreret for fravær med betegnelsen 
lovligt fravær(L), eller fysisk fremmøde(FF) 
 
 
 
 

 
 
 

4 

Valg til 
skolebestyrelsen. 
Elektronisk opstilling 
af kandidatliste 

 

Trinne og Poul 
 
Kl.  
20.15 
10 min. 

Bilaget: Tids- og procesplan for valgt til skolebestyrelsen 
blev gennemgået 
Man kunne overveje at hvervet som suppleant være for 2 
år ad gangen.  

 

5 

Eventuelt   
Kl.  
20.25 
5 min. 

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er ved at være 
færdige med et brev til forvaltningen om den længere 
skoledag for indskolingseleverne. 

 
 
Næste møde: onsdag d. 27/5 kl. 19-20 
 


