
Referat skolebestyrelsesmøde 31.3 2020 
Mødet afholdt på Google Meet 

 

1. Valg af referent – JR 
2. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt. Evt. flytning af punkt 6 og 8 til næste 

møde 

 

3. Gennemgang af timefordelingsplanen (bilag)  

HJ har sendt bilag ud - Der er ingen ændringer på 0. og 1. årgang. Vi har justeret 
timeantal på de øvrige årgange.  

Der blev stillet flere spørgsmål. Bl.a. omkring flytning af 1 times geografi fra 9. til 7. 
klasse. 

Vi skal være opmærksomme på, at få trivselsindsatsen gjort til en fast del af 
indskolingen, hvor pædagogerne tager teten og er tovholdere.   

4. Gennemgang af de tildelte midler til skoleåret 20/21 

Vi er overrasket over at gå ned i ressourcer/timer efter den nye model 

                        4.1 Over/undertallige 

4.1.1 Lærere - Vi har måtte pege på en overtallig lærer  
4.1.2 Børnehaveklasseledere - Vi har ansat en ny, da prognosen 

peger på 2 børnehaveklasser de kommende år. Anette 
Søndergaard er ansat 

4.1.3 Pædagoger - Uændret næste år. 
4.1.4 PMF’er- Vi har måtte pege på en overtallig.  

Henrik gennemgik tankerne bag valget af de overtallige.   

4.2 Konsekvenser for budgettet 

Vi kommer til at spare tæt på ½ million næste skoleår. Vi forventer 
ikke, at det kommer til at det kommer til at ramme 
kompetencecenteret/støtte.    

5 Opfølgning på konsekvenserne af Corona 

Vi har afholdt afdelingsmøde og årgangsmøder over Google Meet. Vi oplever, at vi 
er kommet godt i gang på alle årgange - så godt, som man nu kan i denne situation. 



Der er udtræk til eksamen i morgen - HJ gør det over Google Meet sammen med 
faglærere og elever. 

Der er pt. meldt 5 elever i nødpasning. 

Der blev talt om, hvordan de forskellige afdelinger løser opgaven. 

5.1 Udsatte/aflyste arrangementer - DMI er blevet udskudt, men ved ikke mere. 
Forårskoncert flyttes. Der kommer en skolefest, men måske i en anden form. 
Fællesspisning er også sat stand by. Cyklistprøve skal også afholdes, men 
flyttes. Diverse klyngearrangementer skubbes også. 

5.2 Hvad sker der nu - Vi må afvente og se hvad der sker… 

 

6 Skolepatruljen 

Skubbes til næste møde - Michael - RMM overtager næste skoleår 

7 Opfølgning på byggesager 

1. Legeplads, skolegård/bakken v sportspladsen - Vi er ramt ind i diverse 
restriktioner. Vi har flyttet lidt rundt og sendt en ny ansøgning.  Vi, som skole, 
mangler en del papirer, som AK bygninger har. Vi arbejder på det, men det 
er lidt op ad bakke  

2. Ungdomsområdet - De har lovet at gå i gang i foråret, men vi har intet hørt 
og har rykket efter svar! 

Michael (RMM) arbejder på det! 

8 Princip for brug af spil i dussen  
Der er sat gang i nogle spil med en aldersgrænse på 18 for at ramme nogle af de børn, 
som ikke ellers kommer i Dus - og som spiller de spil alligevel. 
Dussen udarbejder en grundig gennemgang af de pædagogiske overvejelser ift. 
spillene. Spillet Counter Strike nævnes.  
Gaming fylder rigtig meget for børnene - og det vil vi meget gerne imødekomme og 
samtidig gøre dette i sikre rammer sammen med en voksen, som kan hjælpe og støtte 
op om hensigtsmæssig adfærd. Ligeledes kan der være en pædagogisk dagsorden ift. 
til sprog, samarbejde osv. 
Vi har tidligere haft positive erfaring med lignende projekter.   
Nichelas sender dokument med beskrivelse rundt. 
Enighed om at der skal være forældregodkendelse   

9 Afdækning af ordblinde og problematikker med test 

Kan vi udarbejde en plan for, hvordan vi sikre, at alle ordblinde bliver fundet? Det er et 
stort og omfangsrigt punkt, Dorte udarbejder et oplæg til næste møde - da tiden næste 
er gået.  



10 Evt. 

-Lærerteamet på 8.årgang får meget ros for deres arbejde og løser nødundervisningen 
virkelig godt.  

-Ros til Malene for at træde til og medvirke på TV (o;   

Næste møde er den 28. april  


