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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 23.02.2021 
Tidspunkt: 19.00-21.00 
Sted: 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), 
Christoffer Kokkendorff 9.c (elevrådsformand), Lasse Johansen 9.b 
(elevrådsnæstformand), 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 
Estimer
et 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. Godkendes på et senere møde. 

2. Nyt fra elevrådet (O) 
 

5 min. Der har ikke været mulighed for at holde møde. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand (O) 
 
 

10 min. Intet. 

4. Nyt fra skolens ledelse (O) 
 
 

10 min. 0. - 4. årg. er tilbage på skolen med fysisk fremmøde.  
Corona fylder rigtig meget i hverdagen. 
Skoledagen er forkortet for alle elever. (0. - 4. årg. 8.00-
12.45, 5. - 9. årg. 8.00-13.30) 
Alle årgangsteams har været samlet - en slags 
”temperaturmåling”. Generelt var der god stemning. 
Klasserne har haft mulighed for at have en klovn med i 
online-undervisningen. 

5. Corona-status(D) 
 
 

20 min. Se også ovenfor. 
Orientering om testsituationen på skolen pt. 
Vi afventer morgendagens udmelding i forhold til 
yderligere genåbning. 
SFO-tiden er stadig nødpasning, men der er mange børn, 
der møder frem, hvilket der kan være mange årsager til. 

6. Budget 2021(B) 
 
 

15 min. Budgettet var forud for mødet udsendt til 
bestyrelsesmedlemmerne. Budgettet blev kommenteret. 
Der er i budgettet afsat 500.000 kr. i en ”sats-pulje”. Denne 
pulje kan bestyrelsen være med til at komme med ideer til 
anvendelse af. 

7. Den fremtidige 
organisering af ledelse og 
team(O) 
 

10 min. Forslag til fremtidige organisering af ledelse og team var 
forud for mødet udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
Denne organisering blev kommenteret. Vi skal have ansat 
en afdelingsleder mere. Vi forventer, at denne starter på 
Houlkærskolen pr. 01.05.21 
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8. Status på tidligere/ 
igangværende punkter/ 
projekter (O) 
6a. Mål og 
indholdsbeskrivelse for 
SFO. 
6b. Etablering af 
støtteforening på 
Houlkærskolen. 
 

5 min. Udsat pga. Corona 

9. ”Fremtidens skole”. 
Opfølgning på mødet med 
Eva P. Vores næste træk? 
(D) 

25 min. Debat om Fremtidens skole, og hvad vores næste træk skal 
være. 
Vi sætter punktet på igen på næste møde. 
TLB sender en mail til Eva med tak for mødet. 

10. Eventuelt (O) 
 

15 min. Intet. 

 


