
Skolebestyrelsesmøde Referat 
Onsdag den 19.08.2020, kl. 17-19.00 

 

Tilstede: 

Forældrerep: Kristina; Jan; Kim, Mette Nelund; Mie; Lotte  

Medarb.rep.: Mads Wachmann 

Ledelsesrep.: Lise, Casper og Helle (ref.) 

Afbud: Mette Bak Tang (medarb.rep.) 

 

Godkendelse af referat fra det sidste møde 

- Referatet er godkendt. 

 

Punkter til orientering: Velkommen tilbage og status 

 Nyt fra formanden: 

- Marie er udtrådt af bestyrelsen og der skal vælges nye suppleanter til bestyrelsen. 1 til at 

indtræde og to som suppleanter. Lotte, Mette og Lise kører processen ifht. valg af 

suppleanter. 

- Forældrerepræsentanter fra Skolebestyrelsen deltager i år i forældremøderne i de tre 

grønne galakser.  Jan /Grøn Seyfert 01.09.; Mie/Grøn Mælkevej 08.09.; Lotte/Grøn 

Andromeda - datofølger 

 Nyt fra ledelsen: 

- Skoleåret er kommet godt i gang. Skoledagen er næsten normal, ifht. at alle er tilbage i 

deres galakser. I første projekt er holdene i hjemgrupper, men der køres også enkelte hold 

på tværs ifht. sprogundervisning, valgfag, enkelte årgange.  

- Majbørnene/0.årgang er blevet godt modtaget i de grønne galakser.  

- 9. årgang blev snydt for lejrskole i forår – og tager i stedet afsted til Berlin før efterårsferien. 

- Eftermiddagstilbuddet er meget præget af coronarestriktioner: 

o Grønne galakser er i egen galakse frem til lukning 16.30. Det begrænser 

aktivitetsudbuddet i eftermiddagen, da vi ikke i samme grad på blande børnene og 

bruge de samme faciliteter. 

o Blå galakser er i egen galakse 4 eftermiddage om ugen og i Klub Kometen 1 

eftermiddag om ugen. Det skyldes at børnene ikke må blandes på tværs af galakser. 

Det er en udfordring for antallet af deltagere i klubben, men vi har stor 

opmærksomhed på at få gang i gode aktiviteter i eftermiddagen. 

o Gule galakser er på 1. sal i Klub Kometen. 

- Behov for udmelding fra ledelsen vedr. retningslinjer for trivselsarrangementer/fødselsdage 

mm. i forhold til coronaretningslinjer.  

 



 Nyt fra udvalg: 

Det digitale udvalg:  

- Debatarrangement med forældre/personale om digital dannelse er udsat pga. corona. 

Formålet var at genåbne Det digitale Råd og den fælles drøftelse af digital kultur, samt 

invitere nye medlemmer ind i rådet. Det digitale Råd arbejder 

 

Punkter til drøftelse: 

 Drøftelse af relevante emner til årets arbejde: 

o Arbejdet med grundlæggende faglighed, herunder automatisering/træning/gentagelse 

i en PBL-struktur 

o Arbejdet med evalueringsstrategi/praksis på skolen, herunder dialog mellem skole og 

hjem ifht. udviklingssamtaler og udviklingsplaner. Dette kunne også være tema til det 

fælles forældre/personalemøde i februar 

o Orientering om proces/procedure i forhold til børn, der visiteres til andet 

skoletilbud, samt skolens arbejde med inklusion generelt.  

o Modtagetilbud og forældresamarbejde.   

o Samspil mellem klub og ungdomsskole.  

o Læringsmiljø, børnesyn og klasseledelse – hvordan arbejder vi med det.  

De to emner med fed behandles med oplæg/input fra ledelsen/skolen. 

 

 Debataften for skolens forældre og medarbejdere om digitale medier 

 

Punkter til beslutning: 

 Vedtagelse af møderække 
- Møderækken er godkendt med indførte ændringer. Se vedhæftede mødeplan.  
-  

Punkter til gruppearbejde: 

 Arbejde i strategigrupper. Punktet skydes.  
 
Evt. 
 

 

 

 

  
  


