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Referat skolebestyrelsesmøde 26.05.20 Skype-møde 
 

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, Søs Staun (SØ) 
Fraværende: Christoffer Kokkendorff 8.c (elevrådsformand) 
Referent: Søs Staun 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt. 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden 
”lock-down”. 
De sofaer, som elevrådet fik forhandlet hjem 
via børnebyrådet, er opstillet i Slusen 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Intet 

4. Status på Coronasituationen 
 

Alle klasser er tilbage, dog i reduceret omfang. 
Overbygningen har stadig online-
undervisning om formiddagen. 
Alle klasser nødundervises i et omfang af 25 
lektioner ugentligt.  
Det er forældrerepræsentanternes opfattelse, at 
den virtuelle undervisning nu har et 
tilfredsstillende omfang. 

5. Budget 2021-2024 
Orientering om høringssvar 
Bilag 

Høringssvar - vi tager budgettet til 
efterretning. 
 

6. Skoleårets afslutning 
 

Vi venter på afklaring i forhold til afvikling af 
dimission for afgående 9. årgang, men det 
bliver d. 24. juni. 
Der arbejdes også med en alternativ afslutning 
for resten af skolen. 
Informationsaften for kommende 0. årg. finder 
sted ad tre omgange d. 9. juni. 
Børnene mødes desuden på skolen yderligere 
to gange, hvor de kommer sammen med 
pædagoger fra deres daginstitution. 

7. Skolebestyrelsesvalg igen, 
igen 
Tidsplan vedhæftet 

Tre nye kandidater til skolebestyrelsen har 
meldt sig på banen. 
Valgmøde d. 8. juni. TLB deltager fra den 
nuværende bestyrelse. 
Vi mangler suppleanter. 

8. Skoleårets planlægning 
Orientering 

Ansættelser er på plads, så nu kan 
skemalægningen påbegyndes. 

9. Personale 
Orientering 

Der er ansat en nyuddannet lærer, som har en 
pædagogisk baggrund, og derefter en 
læreruddannelse til indskolingen.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

 

Der er ansat en nyuddannet lærer til 
barselsvikariatet i udskolingen. 
Der er ansat en erfaren lærer til 
orlovsstillingen. 

10. Mødeplan for skoleåret 20/21 
Bilag 

Godkendt. 

11. Meddelelser Hasse Mortensen, nuværende skoleleder på 
Rødkærsbro Skole, er ansat som ny skolechef 
pr. 1.6.20 

12. Evt. 
 

Næste bestyrelsesmøde er d. 16. juni kl. 17.30. 
Vi satser på fysisk fremmøde 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat 


