
 

 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde, mandag den 1. februar 2021 

 

Mødested: ONLINE 

Tilstede: Lone, Lone, Irma, Mia, Lykke, Alberte, Birgitte, Irma, Klaus, Martin, Marianne, 

Birgitte, Nicoline. 

 

Afbud: Ronia 

 

 

Overskift 

 

 

Godkendelse 

af referat  

Referatet fra sidst godkendes med den bemærkning, at bestyrelsen har 

besluttet at skrive et brev til forældregruppen om skolens status. 

 

  

Nyt fra 

elevråd 

 

Alberte orienterede om, hvordan eleverne fra hendes klasse oplever online-

undervisningen. Det varierer lidt fra lærer til lærer hvor meget, der er 

individuel og hvor meget der er fælles undervisning – og der er lidt 

forskellige holdninger blandt eleverne til, hvad der fungerer bedst. 

Der har ikke været elevrådsmøde i hjemsendelsesperioden, men 

muligheden drøftedes kort. 

 

Status på 

corona 

Kim Mortensen på som online-gæst. Gav et øjebliksbillede af, hvordan 

online-undervisningen fungerer på 4. årgang både i forhold til at sikre det 

faglige og det sociale udbytte. 

Kim præsenterede også en evaluering, han havde lavet af 

fjernundervisningen med en 4. klasse. 

Der videndeles på teammøder og på lærermøder også om de udfordringer, 

der er ved fjernundervisningen. 

Lykke fortalte herefter om, hvordan fjernundervisningen foregår i 

udskolingen, herunder om forskellen på små og stores læring og 

udfordringer. Lærerne oplever, at eleverne er gode til at henvende sig og få 

hjælp. Motivationen er for nedadgående, men alligevel opleves eleverne at 

klare det hele i stiv arm. Bevægelsesaktiviteter er lettest at implementere i 

de yngre klasser. Eleverne gode til at hjælpe hinanden – og udfordringer 

bliver også tydeligere. 

Udfordringer: Elevblufærdighed hos de ældste, hvor kameraerne ofte ikke 

tændes, filmoptagelser af undervisningen uden grund.  

 

Der blev spurgt til lærernes efteruddannelse i TEAMS eller IT-kompetencer. 

Anbefaling til at udnytte gratis undervisningsmateriale på Microsofts 

hjemmesider.  

Udfordring med GDPR-problematikker og digital dannelse. 

 

ML: 40 børn er tilmeldt nødpasning/undervisning på Ørstedvej. Stor 

udfordring at støtte især de yngste elever i hver deres 

fjernundervisningsforløb. Nogle elever ”mættes” meget hurtigt af 

skærmundervisning. Disse elever modtager nu analogundervisning i mindre 

gruppe med pædagoger. 

 

Under mødet kom nyheden, at 0.-4. klasse kan møde fysisk op d. 8.2. 

 

Diskussionen fortsættes på et senere møde. 

 

Budget 2021 

 

BC fremlagde resultatet for 2020 og gennemgik budgetrammen for 2021, 

samt forventede udgifter. 

Til marts vil ledelsen kunne præsentere en plan for, hvordan der arbejdes 

hen mod et bæredygtigt budget dette år. 



 
Bestyrelsen overvejer et brev til politikerne. 

Et nyt kommunalt møde for SB-formænd kan bruges som et fora for dialog 

med politikerne. 

 

BC fremlagde tanker om hvordan elever fremover i højere grad kan 

fastholdes på Viby Skole fremfor at blive segregeret ud i specialiserede 

tilbud. Dette har både stor betydning for det enkelte barn og for skolens 

samlede økonomi. 

 

Skolen får tre børnehaveklasser til det kommende skoleår. 

 

Der blev spurgt til elevtallet i år i forhold til sidste år. 

Der er p.t. 322 elever på Ørstedvej og 257 elever på Bueager, i alt: 579. 

Sidste år samme tid var der 328 på Ørstedvej og 273 på Bueager, i alt: 601 

elever.  

 

Princip for 

Lejrskole 

 

 

BC gennemgik skolens oplæg til princip for lejrskole, som er udarbejdet på 

baggrund af input fra årgangsteams og LMU. Lejrskolerne fastholdes på 5. 

og 7. årgang og placeres samtidig på årgangen og med anderledes uger for 

resten af skolen for at bryde grundskemaet mindst muligt op og spare på 

forbruget af vikartimer. 

 

Orientering fra 

 

Formanden 

Mia orienterede om indkaldelse til det kommende kommunale 

skolebestyrelsesnetværk. 

Mia orienterede om modtagelse af forældreklage, som der nu følges op på 

med møde. Mia sørger for et skriftligt svar til forælderen. 

 

Ledelsen 

Nyansatte medarbejdere: Inklusionspædagog, Katrine Søvind og ny 

matematiklærer til Ørstedvej. Matematik/naturfagslærer til Bueager: 

Katrine Hovedskov. 

Ny IT-supporter, Henrik, er ansat pr. 1.2. og skal dække begge afdelinger.  

Pernille, skolesekretær på Ørstedvej sagde op lige inden jul, ny sekretær er 

nu ansat. Bettina, der har været ansat som ekstra sekretær siden oktober 

er desuden fastansat. 

Ulla er delvist sygemeldt og på vej tilbage i arbejde. 

En anden medarbejder er på vej tilbage efter langtidssygemelding.  

 

Øvrige medlemmer 

Spørgsmål vedr. ny suppleant til skolebestyrelsen. 

Forslag til at lave et trivselsudvalg, der også kan engagere forældrerådene i 

arbejdet med at skabe højere trivsel i klasserne. 

 

 

 
 

 

 

 

 


