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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 23.03.2021 
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. Der har været mailkorrespondance mellem TLB og Eva 
Pinnerup. Vi ønsker begge parter at fortsætte samarbejdet. 
Samarbejdet resten af 2021 skrues dog ned pga. det 
kommende kommunalvalg. 
Update 24.03.21: Skole, børneinstitutioner og lignende er 
"fredet område" i en periode op til et valg. Her må 
politikerne ikke komme - fysisk i hvert fald - og deltage i 
noget som helst. Det er nogle særlige strikse regler, der 
skal sikre, at børn ikke bliver "taget som gidsler" i et forsøg 
på at profilere sig som politiker. 

4. Nyt fra skolens ledelse (O) 
 
 

10 min. Stillingen som pædagogisk leder for indskolingen og SFO er 
opslået. Der er begyndt at indløbe ansøgninger. 
TLB og PT deltager fra Bestyrelsens side i 
indstillingsudvalget. 
Der er landet en lokal arbejdstidsaftale - Viborg-aftalen.  
Denne danner grundlag for det kommende skoleårs 
planlægning. 
Fremadrettet deltager Jens i elevrådsmøderne for også at 
bringe eleverne mere på banen. 
Planlægningen af 9. klasses prøverne er i gang. På fredag 
orienteres eleverne. 
Udeskolen for 5. - 8. årgang fungerer fint. 
Online-undervisningen kører også udmærket. 
0. klasserne har til det kommende skoleår 75 børn 
indskrevet. 
 

5. Corona-status(D) 
 
 

20 min. Se også under pkt. 4 
Efter påske møder 5. - 8. årgang fysisk på skolen med 50 % 
fremmøde. Dvs. fysisk i skole en uge og online-
undervisning den anden uge. 
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Vores testcenter på skolen fungerer godt. Der er kapacitet 
til flere podninger, end der pt. foretages. 
Vi har ikke haft nogen Corona-positive siden nytår. 
 

6. Konvertering af UUV til to-
voksen timer skoleåret 
21/22, se bilag, (D+B) 
 
 

25 min. Kompetencen ligger hos ledelsen, men Skolebestyrelsen 
skal høres.  
Både personalet og bestyrelsen bakker op om 
konverteringen. 

7. ”Fremtidens skole”, Evas 
tilbagemelding, ”næste 
træk”, (D) 

25 min. Jf. pkt. 1, så er der ikke umiddelbart noget næste træk pt. 
Vi kan evt. deltage i kommende valgmøder og stille vores 
spørgsmål der. 
Vi overvejer at invitere en repræsentant fra De 
Konservative og fra Venstre med samme dagsorden, som 
mødet med Eva Pinnerup (S). 

8. Status på tidligere/ 
igangværende punkter/ 
projekter (O) 
8a. Mål og 
indholdsbeskrivelse for 
SFO. 
8b. Etablering af 
støtteforening på 
Houlkærskolen. 
 

5 min. 8a - der er indkaldt til møde d. 6. april kl. 16.00 - 17.00 
 
8b - udsat pga. Corona, dog er der gang i forskellige tiltag i 
forhold til den ramme, som støtteforeningen bliver en del 
af. 

9. Eventuelt (O) 
 

15 min. Intet 

 


