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Referat skolebestyrelsesmøde via Skype for Business 28.04.20 
 
Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Finn Højby 
Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech (TLB), Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen (CH), Signe From 
Schrøder, Oline Damsgaard 7.c (næstformand i elevrådet), Kristine Klejnstrup, Jens Johansen (JJ), 
Hans Christian Bundgaard, Christoffer Kokkendorff 8.c (elevrådsformand), Søs Staun (SØ) 
Referent: Søs Staun 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

    

 
     
 

1. Godkendelse af referat Godkendes efter Corona 
2. Nyt fra formand og 

næstformand 
Intet 

3. Timefordelingsplanen 20/21 
Dialog + beslutning 
Se bilag 

Nyt: ekstra dansklektion på 2. årg., to håndværk 
og design på 3. årg., to UU-timer konverteres til 
præst på 7. årg., går eleverne ikke til præst, har de 
UU på skolen i stedet for. 

4. Fagbudget skoleåret 20/21 
Dialog + beslutning 

Godkendt  

5. Orientering vedr: 
9.årgang div. 
National trivselsmåling 
Elevplaner 
Kommende skoleår 
Overgang fra børnehave 
Skolebestyrelsesvalg 

9. årg. - karakterer gives mellem d. 10. og 15. juni 
National Trivselsmåling er udsat på ubestemt tid 
Elevplaner - deadline 10. juni 
Kommende skoleår: Klassesammensætninger 
blev drøftet 
Overgang fra børnehave - informationsaften for 
de nye elever og forældre i kommende 0. årg. 
finder sted d. 9. juni. (Om Corona vil) 
Skolebestyrelsesvalg - processen er udskudt indtil 
videre. 
Lærer til indskolingen - ansættelsessamtaler d. 18. 
maj - TLB deltager 
Budget 21-24 høringsfrist 13. - 26. maj 

6 Coronasituationen 
Orientering og dialog 

Debat om Skype-undervisning.  
Det var forældrerepræsentanternes oplevelse, at 
der er givet mange lektier for, hvilket for så vidt 
er positivt, men de efterlyste mere virtuel 
undervisning til faglig støtte for børnene og for at 
styrke de sociale relationer i klasserne. Lærerne 
skal ikke holde sig tilbage, fordi nogle elever ikke 
ringer op til møderne. Der følges op over for 
familier, hvor det sker. Der vil fremover ske 
virtuel undervisning i videre omfang. 

7. Personale To langtidssygemeldte er på vej tilbage til job. 
Lærerne og pædagogerne, som er i gang på 
skolen, er kommet godt i gang. Det giver nogle 
andre muligheder, at man underviser i mindre 
enheder. 

8. Evt. Forespørgsel, om børnene kan tjekke ind i 
Tabulex om morgenen.  


