
 

 

 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Sara Nissen (SN), Trine Klitgaard Bro (TB), Kim Segelcke 

(KS), Anette Fæster (AF), Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Heidi Munch 
Jacobsen (HJ), Mette Menander (MB),  
Maiken Gjerrow Andersen (MA), Louise Kambjerre Scheel (LS), Lærke Hangaard 
Balselv (LB), Caroline Schousboe (CS). 

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

 
742 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Vi bytter rundt på punktet om elevtrivsel og 
udvalgsarbejde af hensyn til elevrepræsentanten 
 

 
743 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
22.06.2020 

Godkendt 

744 (O) JL 
Orientering omkring 
skolebestyrelses arbejdet 

JL orienterer om bestyrelsen: 
 
Formelt er vi 7 forældre, 2 elever fra elevråd og 2 
medarbejderrepræsentanter og har stemmeret. 
Ledelsen er sekretærer og tager referat, medvirker 
til udarbejdelse af dagsordener m.m. 
Kommunalbestyrelsen har en observatør siddende 
i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har tavshedspligt. Og man må kun 
referere det, der også står i referatet. 
 
Ansvarsområde: bestyrelsen fører tilsyn med 
skolen. Men der er ikke medarbejderansvar. Der er 
heller ikke tilsyn med elevsager. Det ligger hos 
ledelsen. 
I forhold til tilsynet laver bestyrelsen principper, 
som giver skolen en ramme at arbejde inden for.  
 
Der er nogle principper, der er lovpligtige og nogle 
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bestyrelsen selv kan lave. 
 
Bestyrelsen skal godkende skolens budget. Og 
undervisningsmidler (som ofte uddelegeres til 
skolen). 
 
Bestyrelsen fastsætter ordensregler og værdisæt. 
 
Kan deltage i samtaler ved ledelsesansættelser og 
medarbejderansættelser. Indtil videre har 
bestyrelsen valgt at sidde med ved 
ledelsesansættelser pt. 
 
Formelt set udarbejder udkast til læseplaner, men 
det har bestyrelsen traditionelt ikke gået ind i. 
 
Afgiver høringssvar. 
 
Det betyder, at drøftelser i bestyrelsen er lidt mere 
principielt og generel tilgang. 
 
Arbejdsgang: 
JL og HJ laver dagsorden ved et formøde 
Prøver at sende bilag ud før, så det kan være læst 
inden. 
JL er oftest mødeleder. 
Referatet sendes ud, så skal man reagere inden 48 
timer, og derefter er referatet godkendt. 
 
Bestyrelsen har et årshjul, som ligger rammen om 
årets arbejde. Det tages op næste møde i 
forbindelse med prioriteringen af, hvad bestyrelsen 
vil arbejde med i år. 
 
JL sidder i skoleforum (hvor bestyrelsesformænd, 
ledelsesrepræsentanter, forvaltningen og 
politikerne og elevrepræsentanter sidder). 
 
Kommunikation: 
Vi har besluttet, at vi kommunikerer via Birkenyt 
eller afløseren, fordi referaterne ikke læses af 
mange. 
 
Bestyrelsen melder sig ind som 
årgangsrepræsentanter, så de enkelte årgange 
ved, hvem der er deres primære kontakt i 
bestyrelsen. 
 

 
745 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere:  
ny ansættelse, morgensang pt. for fase 1, 
eksamenskarakter – HJ præsenterer, hvordan 
ligger de i år 
elevtal vi har modtaget 13 nye børn og 14 har sagt 
farvel (men primært til efterskole og pga 
bopælsflyt) 
fordeling til ungdomsudd. (Har vi ikke pt – det tager 
vi op næste møde) 



 

 

 
Elevrådet: 
Der er valg i klasserne lige nu. 
 
Formanden:  
Intet nyt 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 
Intet nyt 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
Fraværende 

745 (O) 
Coved-19 

Nyt skoleår – Corna-regler 
Strategien er: hellere safe than sorry. 
 
Vi kører derfor stramt efter retningslinjerne. 
 
Idræt kan vi holde udenfor. Men ikke klæde om på 
skolen. Derfor møder de store omklædte og de 
små er ikke omklædte. 
 
Kost i normal undervisning er aflyst pt og erstattet 
af design. 
Kost som valgfag afholdes men i mindre hold og 
derfor har eleverne kost en gang om måneden. 
 
Lejrskoler har vi aflyst for ikke at stille lærerne det 
ansvar at skulle overholde c-regler på et 
vandrehjem.  
Valget er taget på baggrund af snak med 
forvaltning og taskforce. 
Hvis man kan rykke bookningen, må de flytte den 
til foråret. 
 
Lærernes oplevelse er, at vi stadig ikke er tilbage til 
normal. Der er stadig forskellige udeområder, 
klasserne samarbejder ikke på tværs, som vi ellers 
plejer m.m. Og håndvask m.m. fylder stadig meget. 
 
Evalueringen af C-perioden har vi lavet med 
lærerne, men eleverne mangler stadig.  
Vi er stadig i gang med at samle op og være 
nysgerrige på det. 
 
Lærerne har oplevet at det var et godt samarbejde, 
når man var få lærere om årgangen. Men det er 
udfordrende i fase 2, hvor de har så mange 
forskellige fag. 
 
Nogle lærere har været rigtig glade for at skulle 
være så meget ude. 
 
Afføder en drøftelse omkring ture, 
udeundervisning, m.m. 
 



 

 

746 (O) 
Udvalgsarbejde - 
Forældresamarbejde 

Sara giver bestyrelsen en orientering omkring 
udvalgsarbejde: 
 
Begyndende kontaktforældremøde-snak: 
overvejelse om, hvorvidt det giver mening at flytte 
kontaktforældremødet til foråret eller holde et 
teamsmøde. 
Måske kan det være fremmøde-møde kun for 
årgangen.  
Formatet afhænger selvfølgelig af indholdet. 
 
Forslag til indhold: 

- Forældresamarbejde  
- Erfaringer fra Corona-perioden (måske 

hovedfokus, måske med en lille info fra en 
skoleevaluering) 

- Fortsat samarbejde bestyrelse og 
kontaktforældre 

- (Mobiltelefoner i skolen) 
 
Beslutning: vi holder det som planlagt 8. okt. Vi 
organiserer os to årgange ad gangen.  
Måske kan HJ lave et (streamet) oplæg. 
 
HJ får SW til at skrive et oplæg til 
kontaktforældrene om dato. 

Pause Rundtur på skolen - Heidi viser nye tiltag og 
forbedringer. 

747(D) 
Fordeling af 
bestyrelsesmedlemmer på 
årgange samt fordeling af 
forældremøder 

Fordeling af møder samt beslutning af indholdet af, 
hvad der skal informeres om på forældremøderne 
fra bestyrelsens side. 
 
Grundet Corona-situationen kan vi ikke samle 3 
klassers forældre på et møde. Hver klasse holder 
deres eget forældremøde. 
 
Ledelsen kommer rundt i klasserne, så spørgsmål 
til ledelsen kan besvares. Men der kommer ikke et 
egentlig oplæg fra ledelsen. 
 
Bestyrelsen skal beslutte, hvordan de vil være i 
kontakt med forældrene i år.  
 
Der drøftes form, indhold og tidshorisont. 
Forslag om at lave en video, som udarbejdes til 
næste møde. 
 
På 0. tager Sara forældremødet, men ellers er der 
ikke bestyrelse på forældremøderne. Videoen 
kommer til at stå i stedet. 
 
Fordeling af bestyrelsen på årgange: 
 



 

 

0. Sara 
1. Lærke 
2. Kim 
3. Sara 
4. Lærke 
5. Caroline 
6. Louise 
7. Caroline 
8. Trine 
9. Jakob 

748 Resultat af skolens 
trivselsmåling 2020 

Årligt skal vi tage den nationale trivselsmåling. 
0-3. Klasse har en undersøgelse 
4.-9. Har et spørgeskema 
 
Kategorien Støtte og inspiration er for alle nationalt 
lidt lavere og vi har på skolen haft fokus på. 
I år vi så løftet os med o,1 på den. 
Den faglige trivsel har et vi et lille dyk. 
Lige som vi plejer har vi en udskoling, der generelt 
er meget glade for at gå i skole. 
 
Lærerne nærstuderer klassens trivselsmåling, og 
følger det op med interview, andre undersøgelser 
og fælles klasseindsatser. 
På forældremøderne præsenterer lærerne særlige 
fokuspunkter fra trivselsundersøgelsen. 
 
Vi har igen en god trivselsundersøgelse. Det er 
dejligt, at vi stiger lidt på Støtte og Inspiration. Flot, 
at vi igen har en høj tilfredshedsscore i 
udskolingen.  
Fokus på den store mellemtrinsgruppe, der ser ud 
til at dykke lidt. 

749 (B) 
Høringssvar til budget. 

JL bemærker, at det er positivt, at de har lukket op 
for investeringer. Og at det er underligt, at 
skolebudgettet er fladt i en tid, hvor der er fokus på 
skoleomlægninger, struktur og udvikling 
(Sammenlægninger, styrket udskoling, …). 
 
Høringssvaret skal være afleveret inden næste 
møde. JL skriver nogle refleksioner og rundsender.  
 

748 (D) JL /5 min 
Evt. 

Mobiltelefoner – En forældre pegede på, at nogle 
elever oplever, at overgangen til 6. klasse har 
betydet, at eleverne pludselig bruger alle deres 
frikvarterer på mobiltelefonen og efterlyser en 
drøftelse af hvordan det skal håndteres. Lige nu og 
her overvejer skolen hvordan eleverne kan hjælpes 
til at håndtere mobilerne. Brugen af mobil drøftes 
videre under bestyrelsens arbejde med 
Trivselspolitikken. 
 
Cykling i tunnel: er stadig et problem. Der er 
forældre og elever, der cykler igennem.  
Bestyrelsen kunne evt. lave en forældrekampagne 
omkring tunnelen.   



 

 

Sara og Caroline laver et oplæg og sender den 
rundt. 
 
Ønske om, at flytte møderne til at lægge ml. 17 og 
20 – ønskes drøftes på næste møde. 
 
 
Obs til SW – deltagerlisten skal tilpasses 
Ønske om at de nye billeder af bestyrelsen 
kommer på hjemmeside. 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 

 
Onsdag  23.09.20  
Torsdag  08.10.20 – kontaktforældremøde  
Onsdag  11.11.20 
Onsdag  09.12.20 
Torsdag  14.01.21 
Tirsdag  23.02.21 
Onsdag  17.03.21 
Torsdag  15.04.21 
Tirsdag  18.05.21 
Onsdag  16.06.21 kl. 19-21 inkl. spisning 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


