
 

 

 
Skolebestyrelsesmøde, onsdag den 27. maj 2020, kl. 15.30 – 16.30 
 

Mødested: Skype 
 
Deltagere: Mia, Trine, Lene, Martin, Klavs, Lone, Trine, Irma, Marianne, 

Birgitte, Birgitte 
 

Ad 1) Status for genåbning 
 

Birgitte orienterede om genåbningen for 6. – 9. årgang fra og med den 18. maj. 
Status er, at det er gået godt, selvom de store elever har lidt sværere ved at 
acceptere, at de eksempelvis skal stille på række uden for skolen og ikke bare kan gå 

ind.  
Nogle af de store elever har sendt et brev, fordi de godt kunne have tænkt sig at 

møde tidligere end fra 13 til 16. Birgitte har derfor på sin runde til alle klasser 
begrundet, hvorfor det ikke kan være anderledes. I ganske enkelte tilfælde har der 
været behov for individuelle løsninger.  

9. klasserne har sidst skoledag den 22. juni. Som sidste år vil kommunen have, at 
skolen ”holder på dem” til 16.30. Det er dialog med eleverne om, hvordan dagen skal 

markeres. 
Det er ligeledes ikke endeligt besluttet, hvordan dimissionen bliver. 
 

En forældrerepræsentant påpegede, at bestyrelsen med fordel kunne have været 
inddraget også i anden fase af genåbningen. 

 
Ad 2) Budgetopfølgning 
 

Birgitte orienterede om budgettet, som det ser ud lige nu. Forventningen er, at vi går 
ud af 2020 med et underskud på ca. 0,5 millioner, men det tal kan ændre sig både i 

den ene og den anden retning, da det bl.a. afhænger af status for elever i andre 
tilbud.  
 

Birgitte orienterede om, at forvaltningen indstiller til SBU, at vi får følgende ønsker i 
forhold til renovering af de fysisk rammer opfyldt: 

 Garderober på Ørstedvej 
 Etablering af nyt toilet på Ørstedvej 
 Maling af udvalgte lokaler og andre mindre justeringer på Ørstedvej 

 Renovering af hhv. billedkunstlokalet og lokalet til håndværk og design på 
Ørstedvej 

 Renovering af udearealer  
 Malearbejde på læringscenteret på Bueager 
 IT-løsning til hallen ved Bueager (så der kan afholdes skriftlig eksamen) 

 Ny glasdør og maling af bibliotek på Bueager 
 

Til de nævnte punkter er der afsat knap 7 millioner kroner 
 

 
 

Ad 3) Nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til kontaktforældre 
 

Klaus har fået punktet på dagsordenen. Det udspringer af et ønske om at styrke 
kontaktforældrehvervet, så der ikke er så stor spredning i, hvad der bliver arrangeret 

i de enkelte klasser. Vi drøfter, om arbejdsgruppen skal være 100% forældrebåret  



 
eller om skolen også skal involveres – og ser flest fordele i det sidste, da indsatsen 
taler ind i en af de centrale værdier for skolen (forpligtende fællesskaber). Man kan 

både forestille sig, at et medlem fra arbejdsgruppen deltager i indskolingsklassernes 
forældremøder, og at der efterfølgende bliver afholdt et arrangement kun for 

kontaktforældre, hvor man kan blive inspireret til, hvordan man kan styrke klassens 
sammenhold. 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Klaus, Martin, Trine og Lene. 
Arbejdsgruppen fremlægger oplæg ved næste bestyrelsesmøde.  

 
Ad 4) Nyt fra… 
Mia og dernæst Martin orienterer om den film, der i år udgør årsberetningen/års-

mødet. Filmen er på trapperne og bliver sat på som et punkt på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Birgitte (sfo) fortæller om gode men også lidt slidsomme erfaringer med som 
medarbejder at være fast på en bestemt børnegruppe fra kl. 13 til 17. 

 
 


