
 

 

 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Betina Rye Jensen (BJ), Sara Nissen (SN), Trine Klitgaard 

Bro (TB), Kim Segelcke (KS), Niels Rasmussen (NR), Christina Maria Ørsted 
Clemmensen (CC), Benedikt Eisemann (BE), Aksel Heunicke (AH), Heidi Munch 
Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM), Maiken Gjerrow Andersen (MA) 

 
Fraværende:  
 
Mødeleder: Jakob Lage Hansen  
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
718 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
719 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
20.02.2020 

Godkendt 
 

 
720 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 
Vi er ved at ansætte en lærer til fase 2, helst 
science, matematik og pigeidræt. 
Vi har ansat 4 medhjælpere til miniudsigten.  
I år har vi ansat dem frem til efterårsferien. 
 
Elevrådet: 
Ikke tilstede 
 
Formanden: 
Ikke noget nyt 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 
Ikke noget nyt 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
Kommunalbestyrelsen kører fortsat på samme 
måde som de plejer, men via videomøder. 
De eneste henvendelser, som der har været er 
borgerhenvendelser omkring de nye skolenavne.  
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Så har der været henvendelser omkring 
placeringen af 0. klassebørn, der ikke har fået den 
ønskede skole. 
Det har været håndteret med dialog. 

721 (O) 10 min 
Kort status (O) 
 

Heidi fortæller, at genåbningen af fase 1 går godt. 
Det at børnene er i et område inde og ude, samt 
med egne håndvaske, gør det nemt at overskue og 
håndtere. 
Vejret har været med os, så de har været meget 
ude. 
Alle elever har faste pladser og det virker godt. Der 
er god stemning. Lærerne tager det godt. De 
knokler med at få nye ting op at stå. 
Vi kan se, at nu begynder hverdagen at indfinde 
sig, så vi skal hele tiden huske alle på at holde 
afstand. I fase 1 er undervisning ude og det 
fungerer fint. Det der kan være svært, er når der er 
kammerater, man ikke må lege med. 
 
Eleverne i fase 2 oplever at det går godt og det 
fungerer fint. De savner tætheden med lærerne og 
at de kan få hjælp live. 
De synes også der er fordele ved at få lov at styre 
deres dag mere. 
Der er også stadig resurselærere, der er helt tæt 
på enkelte elever og støtter dem i at prioritere, 
komme i gang med opgaver m.m. 
 
Lærerne griber det forskelligt an – nogle underviser 
på Teams i deres faste timer og laver 
gruppearbejde. Andre giver opgaver og møder så 
ind, med elever på Teams, individuelt eller i 
grupper og hjælper dem med opgaverne. 
Vi tager fat i alle elever, vi ikke har kontakt med.  
 
 
Spørgsmål til, hvad vi kan gøre, hvis de store skal i 
skole igen? 
 
Heidi fortæller, at vi er blevet spurgt af 
forvaltningen til, hvad vi kan, hvis de store skal 
tilbage. Og vi er udfordret på matrikel/kvadratmeter 
og rengøring. Vi har ikke plads inde – og vi bruger 
også hele udeområdet. 
Så forvaltningen kigger på andre lokalemuligheder. 
Det er centralt bestemt.  
 
Vi har et ønske om at få dem tilbage, men det må 
vi ikke. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spørgsmål til, hvordan vi håndterer 
familiegruppernes trivsel.  
 
Vi vil undersøge, hvordan det går i 4./5. årgang.  
Ellers har vi hos de helt små haft tre henvendelser. 
Og to af dem har vi, efter at prøvet at få det til at 
fungere, omplaceret i andre familiegruppe. 
Vi vil lige være obs. på, hvordan 
lege/familiegrupperne fungere hjemme.  
 
Hvor mange benytter sig af SFO/SFK? 
 
2/3 bruger SFO og 1/3 har valgt ikke at bruge 
SFO/K. I SFK var der mange tilmeldte, men de 
faldt væk, da de opdagede, at tilbuddet ikke var 
som det plejer. 
Lige nu har vi resurserne, men ved lærersygdom, 
kan vi komme til at mangle personale, og så kan vi 
være nødt til at skære i tilbuddet. 
 
I forhold til omfanget af håndvask: Det er blevet 
tilpasset de nye retningslinjer. Det passer med skift 
mellem aktiviteter. Og ved ude-/indskrift. 
 
 

722 (O) 20 min 
Feedback på genåbningsplan- 
noget der skal være anderledes? 

Se ovenstående 

723 (D) 10 min 
Gennemgang af valgprocedure 
(står i styrelsesvedtægten) 
 

Vi afventer svar fra ministeriet. Proceduren 
besluttes, når vi har svar eller ved ugens udløb. 
 
Valgkomité – hvem vil være med:  
Jakob, Heidi og Sara. 
 

724 (D) 10 min 
Gennemgang af plan for 1. maj 
børn. 

Heidi fortæller, at planen oprindeligt var, at 
forældrene ikke måtte komme på skolen.  
Men der er kommet nye retningslinjer og det gør, at 
vi i ganske særlige tilfælde må lade forældre 
komme ind på skolen. Derfor kan forældrene 
komme ind og tage billeder og se lokalerne. De 
skal derefter gå ud igen. 
I særlige tilfælde, hvis børn er kede, får forældrene 
alligevel lov til at blive lige den dag. 
Oprindeligt ville vi slå første skoledag 1. Maj og 10. 
August sammen, men det gør vi ikke i år.  
 
Lige nu kan vi ikke holde informationsaften, men vi 
holder den så snart vi kan. 



 

 

725 (D) 10 min 
Tanker omkring 9. kl. 

Forespørgsel til 9. Klasse om man kan lave egne 
eksamen og prøve. 
Vi er også ærgerlige, men af hensyn til elevernes 
oplevelser af, at deres endelige snit og karakterer 
er fair, vil vi ikke risikerer, at en prøveeksamen 
viser, at de kunne have klaret sig bedre ved en 
rigtig eksamen.  
Derfor er aftalen her, at vi kan undervise elever i 
prøveteknik og lave lege-prøver, efter de har fået 
deres standpunktskarakter.  

726 (O) 5. min 
Kort gennemgang af regnskab -
2019 

Heidi gennemgår regnskab.  
Inde i regnskabet ligger en ekstra ansættelse, og 
nogle længere ansættelser til Mini-Udsigten. 
Vi har et overskud, som vi skal tale om, hvordan vi 
bruger. 
Lige nu er vi i gang med at forbedre mellemtrins-
legepladsen.  
Vi ser på, om vi på denne side af ferien kan nå at 
købe stole til fase 2, men ellers skal vi ikke sætte 
noget i gang på denne side af ferien. 

727 (D) JL /5 min 
Evt. 

Nationale test – vi skal gennemføre det for de 
klasser, der er på skolen. Resultaterne vil kun blive 
brugt til lærernes interne evaluering. 
 
Skolepatrulje – vi har tænkt på det. Vi kigger på 
det. Vi har ikke hørt om det.  
Sara foreslår om forældre kan hjælpe.  
Vi kigger på, om det er et problem lige nu og 
tænker på det.  
 
Vi holder næste møde i kalenderen og satser på at 
vi kan mødes. 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
Onsdag 13.05.20 
Torsdag 11.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


