
Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag den 16.09.2020, kl. 17-19.00 

 

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

Medarb.rep.: Mads Wachmann og Mette Bak Tang 

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

 Afbud fra: Mie 

 

Referat fra mødet 19.08.20 er godkendt. 

 

Punkter til orientering:  

 Nyt fra formanden 

- Der er indgået budgetforlig på folkeskoleområdet. Der er afsat midler til: renovering af 

skolebygninger; fagligt løft – med fokus på de stærkeste elever; special 

undervisningsområdet. Specifikt for SpG er der afsat midler til indretning af Henrik 

Steffensvej. Der er ikke truffet beslutning om, hvordan vejen skal indrettes og reguleres. 

 Nyt fra ledelsen: 

- Orientering om, hvordan restriktioner i forbindelse med corona præger skolens 

dagligdag: 

o De skærpede retningslinjer har fortsat betydning for organisering og afvikling af 

eftermiddagstilbuddet i grøn og i blå/gul.  

o For personalet er det en ekstra opgave, dels at der skal gøres en stor indsats af 

personalet i forhold til at minde børnene om at følge retningslinjerne ifht. 

hygiejne, fordi det nu er blevet ’hverdag’ igen. Desuden er det også svært at 

håndhæve over for forældrene, når børn skal hjemsendes/holdes hjemme.   

o Der er også ekstra pres på dækning i hverdagen, herunder brug af vikarer, idet 

der løbende er personale, som afventer testning. 

o  Behov for akut beredskab ifht. undervisningsmateriale/hjemmeundervisning i 

tilfælde af hjemsendelse.  

 

 Nyt fra udvalg: Intet nyt.: 

 

Punkter til drøftelse: 

 Drøftelse af suppleantvalget: xxx indtræder som medlem af bestyrelsen. Xxxx bliver 

suppleanter 

 Intromøde for valgte suppleanter: Mette og Lise inviterer det nyvalgte medlem, samt 

suppleanter. 



 Organisering af TAK- dagen den 5. Oktober 2020 (FNs lærerdag) 

 Organisering af dialogkaffe med skolens naboer: Vi ønsker at gøre dialogmøder til en fast 

tradition, der afholdes med en vis regelmæssigt. Pga. skærpede retningslinjer udskydes 

dialogmødet udskydes igen. Vi revurderer situationen på næste møde 

 Oprettelse af kunstudvalg. Bestyrelsen nedsætter et kunstudvalg med deltagelse af Kristina, 

Mette Nelund, Mette Bak Tang og Lise. Kunstudvalget indleder blandt andet et samarbejde 

med elevrådet, der i år har fokus på indretning og brug af skolegården.  

 

Punkter til beslutning: 

 Høringssvar til skoledistrikt 2021: Den reviderede forslag til skoledistrikter tager højde for 
skolens behov for at sikre 3 spor. Kim udfærdiger derfor et positivt høringssvar ifht. det 
udsendte forslag  

 
Punkter til gruppearbejde: 

 Arbejde i strategigrupper: prioriter en eller to ting, som I kan arbejde på bliver 
implementeret i år. Grupperne arbejder hver for sig. 

 
Evt. 

 Trivselsforældre møde planlagt d. 5.10. aflyses/udskydes foreløbig pga. skærpede 
retningslinjer.  

 Bestyrelsen/Mette udsender et velkomstskriv til alle trivselsforældre. 
 

 

 

 

  
  


