
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august 2020 
 

Til stede: Pernille Lilliedahl (PEL), Thomas Linde-Bech (TLB), Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen 
(CH), Signe From Schrøder, Jens Johansen (JJ), Hans Christian Bundgaard, Peder Toft, Heidi 
Steffenauer, Maiken Dyrvig, Søs Staun (SØ) 
Fraværende:  
Referent: Søs Staun 

  
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Præsentation af den nye 
skolebestyrelse: 
Se bilag 

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig, og 
forældrerepræsentanterne fortalte om deres tanker og 
visioner for skolen og bestyrelsesarbejdet. 

3. Konstituering:  
Valg af formand og 
næstformand 
Beslutning 

Thomas Linde-Bech (TLB) blev valgt som formand 
Peder Toft blev valgt som næstformand 

4. Gennemgang af 
styrelsesvedtægter 
Se bilag 

Der blev stillet opklarende spørgsmål til 
styrelsesvedtægterne  
 

5. Evt. revidering af 
mødekalender 
Beslutning 

Ingen ændringer 

6. Status på Coronasituationen 
Orientering 

Orientering om forløbet med Coronasmittet elev. Ingen 
andre er testet positiv.  
Der er indført skærpede samværsregler i pauser og på 
tværs af klasser. 
Der blev stillet spørgsmål til økonomien i forbindelse 
med Coronatiltagene. I foråret har skolen haft en 
merudgift på små 500.000. Vi ved endnu ikke, hvor meget 
vi får dækket centralt. 

7. Opsamling af punkter fra 
den ”gamle” bestyrelse. 

Principper for klassesammen- og omlægning. 

8. Status på proces vedr. 
Fremtidens skole 
Orientering 

Skolebestyrelsesformanden, en medarbejderrepræsentant 
og en ledelsesrepræsentant deltager i møde d. 10. sep. 
Øvrige interesserede kan tilmelde sig via nedenstående 
link 
https://viborg.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=71900 
 

9. Personale 
Orientering 

Der er ansat 2 lærere i indskolingen, og en pædagog fra 
ressourceteamet er blevet børnehaveklasseleder. Desuden 
er der ansat en ny pædagog i SFO. 

10. Meddelelser 
Foto til hjemmesiden. 
Fotografen kommer på skolen d. 
7.- 9. september kl. 7.45 – 13. 

De bestyrelsesmedlemmer, hvor skolen ikke har et 
billede, bedes komme forbi fotografen i det nævnte 
tidsrum. 

11. Evt. 
 

Spørgsmål til elevrådsarbejde. Hvordan gør vi det mere 
interessant at være elevrådsrepræsentant? Skal sættes på 
dagsordenen. 

https://viborg.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=71900


  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     
 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat 


