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Referat skolebestyrelsesmøde 16.06.20 
 
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 (KK), Jens Johansen (JJ), 
Hans Christian Bundgaard, Søs Staun (SØ) 
Fraværende: Christoffer Kokkendorff 8.c (elevrådsformand) 
Referent: Søs Staun 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet til referat 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Intet til referat 

4. Status på 
Coronasituationen 
 

Alle elever er tilbage på skolen i 25 lektioner. 
7. - 9. årg. møder kl. 9 og holder pauser forskudt for 
resten af skolen. 
Der har stort set ingen syge været, så vi kan tage 
effekten af den øgede håndhygiejne med os videre. 
Positive tilbagemeldinger fra såvel forældre, elever 
og medarbejdere. 

5. Principper for 
klasseomlægning 
Vi vil orientere om processen 
vedr. igangværende 
klasseomlægninger, samt 
foreslå ændringer til besluttet 
proces. 
Orientering og dialog 
 

Debat om tilpasning af principperne. 
Sættes på dagsordenen i det nye skoleår. 
 

6. Skoleårets afslutning 
Orientering 

Skoleåret afsluttes i Grønnegården ad tre omgange. 
9. årg. har sidste skoledag på mandag d. 22.06. 
De fejres ad tre omgange. (indskoling, mellemtrin og 
udskoling) 
Dimission for 9. årg. på onsdag d. 24.06 klassevis. 

7. Skolebestyrelsesvalg 
Orientering 
 

Der skal afholdes valg, da der er flere kandidater, end 
der er pladser. 

8. Skoleårets planlægning 
Vi bliver ikke færdig med 
skema! 
Orientering 
 

Eftersom der har været nyansættelser, har 
skemalægningen ikke kunne påbegyndes endnu. 
Der er opslået en pædagogstilling i SFO. TLB deltager 
fra bestyrelsen i indstillingsudvalget. 

9. Personale 
Orientering 
 

Intet til referat 

10. Meddelelser Intet. 



 

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 

11. Evt. 
 

Vi sagde farvel og tak til CS for hans mange års 
arbejde i skolebestyrelsen 
Også farvel og tak til LHP og KK for deres arbejde i 
skolebestyrelsen. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

 


