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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 15.12.2020 
Tidspunkt: 17.30-20.00 
Sted: Online på Teams 
Mødeleder: Thomas Linde-Bech 
Referent: Søs Staun 

Deltagere: Thomas Linde-Bech (TLB), Camilla Hansen (CH), Signe 
From Schrøder (SFS), Hans Christian Bundgaard (HCB), Peder Toft 
(PT), Maiken Dyrvig (MD), Heidi Kristensen Steffenauer (HKS), Chri-
stoffer Kokkendorff 9.c (elevrådsformand), Lasse Johansen 9.b (elev-
rådsnæstformand), Søs Staun (SØ), Tanja Børsting (TB), Finn Højly 
Bugge(FB), Jens Johansen (JJ), 
Fraværende:  

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid 
til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på 
beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af referat (B) 
 

5 min. Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet (O) 
 

5 min. Intet 

3. Nyt fra formand og næst-
formand (O) 
 
 

5 min. Intet 

4. Nyt fra skolens ledelse (O) 
 
 

5 min. JJ er tiltrådt pr. 01.12.20 
Ledelsesteamet er i tænkepause i forhold til den kom-
mende ledelsesstruktur. (Stillingen som JJ har forladt med 
ansættelsen som skoleleder - hvad skal der ske med den?) 
Alle interessenter kan komme med input. 
Corona: 5. - 9. årg. er hjemsendt til online-undervisning. 
Alle er kommet godt i gang. 
To lærere og en elev i indskolingen har været testet positiv, 
men ingen har givet smitten videre på skolen. 
Pt. er der ingen ændringer i forhold til prøverne til sommer 
for 8. og 9. årg. 

5. Personale (O) 
To nye lærere ansat pr. 1. 
januar. 
 

5 min. Lærer i indskolingen har søgt orlov, der er, pr. 01.01.21, an-
sat en lærer med stor erfaring i stillingen. 
Lærer på mellemtrinnet har opsagt sin stilling, der er, pr. 
01.01.21 ansat en lærer med stor erfaring i stillingen. 

6. Status på tidligere/ igang-
værende punkter/ projek-
ter (O) 
6a. Mål og indholdsbeskri-
velse for SFO. 
6b. Etablering af støttefor-
ening på Houlkærskolen. 
6c. Synliggørelse af besty-
relsens arbejde og tilgæn-
gelighed 
6d. Trafik i skolernes nær-
områder 

15 min. a.) Har været drøftet på et SFO-møde. To pædagoger 
har meldt sig til arbejdsgruppen. Gruppen mødes 
12.01.21 

b.) Ligger lidt stille, da der afventes beslutninger i 
idrætsforeningen, men også pga. Corona 

c.) Folderen er kommet fra trykken til skolen og er di-
stribueret elektronisk. Den fysiske folder uddeles 
gennem kontaktlærerne til forældrerådene. (JJ er 
tovholder) Bestyrelsen kunne evt. deltage på år-
gangsforældremøder i det nye skoleår, hvor de 
præsenterer folderen og følgebrevet. 
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 d.) JJ har afsendt mail, (jf. sidste referat) og vi afventer 
svar på denne. 

7. Økonomi (O) 
Status på budget 2021 
 
 

5 min. Vi har modtaget budgettet. Vi har flere elever, men elev-
taksten er mindre. Økonomisk er der status quo. Vi er den 
eneste af 10 Viborg skoler, som ikke står foran besparelser. 
Vi er blevet lovet refusion af Coronaudgifterne. Det bety-
der et forventet overskud på ca. 800.000 i 2020. 
Vi har 713 elever her ved årsskiftet. 

8. Forventningsafstemning 
til januar-mødet, hvor vi 
får besøg af Eva Pinderup 
jf. delte invitation / beslut-
ning på november mødet. 
(D) 
 

30 min. Vi fastholder mødet, selv om Coronasituationen ikke bed-
res, men i så fald bliver det på Teams. Bedres mulighe-
derne for at mødes fysisk gør vi det. 
Debat om, hvad mødet skal indeholde og hvor vores fokus 
skal ligge. 
TLB og PT samler op og melder pointer ud til bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt (O) 
 
 

75 min. Idé: Vores forældrerådsfolder ligger jo stille, kan man lave 
et supplement med online-aktiviteter? Vi vender det igen 
på januar mødet. 
Skolebestyrelsens medlemmer kan afhente deres julegave 
på skolens kontor. 

 


