
 

 

 
Skolebestyrelsesmøde, onsdag den 29. april 2020, kl. 16.00 – 17.30 
 

Mødested: In space - Skype 
 
 

Referat 
 

 Overskift 
 

Indhold/form 

1. Status på genåbning 
 

Tilbagemelding på erfaring med undervisning for 
0.-5. årg. samt online-undervisning for 6.-9. årg. 

 
BC orienterede om oplukningen, der er sket 
trinvis for 0.-5. årgang på de to matrikler, om 

undervisningen, sikkerhed og værnemidler.  
Der blev spurgt og kommenteret på frikvarterer, 

holddannelse og udmeldinger.  
 
MA orienterede om oplukningen af SFOen, antal 

tilmeldte, dagligdagens rytme, personaledækning, 
holddannelser og sikkerhedsforanstaltninger. 

 
NI orienterede om online-undervisningen, der 

foregår dagligt efter skema kl. 8-13 med 
vægtning af primærfagene. Desuden om 
opfølgning på sårbare elever, aflysning af 

eksamen og UPV-er samt tanker om genåbning 
for 6.-9. klasse, hvis der bliver mulighed for det. 

 
BC orienterede endvidere på tanker for fremtiden 
og muligheder for at inddrage yderligere lokaler 

og personaler. 
 

Desuden drøftedes tanker vedr. 9. årgangs 
afslutning og sidste skoledag, de nye 0. klassers 
opstart.  

 
Connie spurgte om skolen kunne være 

interesseret, hvis den online undervisning kunne 
suppleres af ledige lærerkræfter fra 
ungdomsuddannelserne, hvilket der lød stor 

interesse for at høre mere om. 
 

BC orienterede om nuværende overvejelser vedr. 
afholdelse af forårets skolehjemsamtaler. 
 

2. Skoleårets planlægning 
 

Orientering om proces for planlægning af 
skoleåret. BC og NI orienterede om nye 

retningslinjer for vikardækning, der har til formål 
at sikre uddannet lærerdækning af kendt fravær 

fra næste skoleår.  
På mandag varsles to lærere, som sættes til 
forflyttelse. 



 
Fagfordelingen starter op elektronisk den 
kommende tid, da fysiske personalemøder ikke 

tillades. 
 

3. Årsmøde Det forsøgtes at vise udvalgets film til årsmødet, 
men teknikken drillede. Mia fortalte i stedet om 

indholdet og tankerne bag.  
Karin fremlagde hovedpunkterne i det brev, der er 
ved at blive udarbejdet til politikerne. 

Det blev aftalt at gruppen rundsender deres 
udkast til bestyrelsen, og at et koncentrat af 

brevets indhold evt. kan medtages i 
årsmødefilmen under hensyn til 

modtagergruppen. 
 

4. Orientering fra 

 

Formanden 

Ledelsen 
Øvrige medlemmer 

Intet yderligere.  

5.  Evt. 

 

Der var tilslutning til forslag om, at der fortsættes 

med at deles skriv i online-dokument forud for 
bestyrelsesmøder. 

  
Til et kommende møde: Ønske om nedsættelse af 
udvalg, der kan arbejde med skole/hjem-

samarbejde. 
 

 
 

 

 

Kommende møder: 

29. april 
27.maj (er også årsmøde) 

16. juni 
 

 

 


