
Referat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2021
Dato: 17.2-2021
Tidspunkt: kl. 17.00-18.30
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Referent: Afdelingsleder

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Jesper Vejergang Christensen
(medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jesper
Møller, Peter Nielsen, Anne Marie Lomartire, Julie Kathrine Tange, Anders Storm,
Signe 8.a og Kathrine 8.c

Fra ledelsen: Merete Overgaard, Allan Larsen, Mette Hove, Jan Frederiksen

Fraværende:

Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D)
eller beslutning (B)

Tid
Estime
ret tid
til
punktet

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

1. Godkendelse af
dagsorden

5 min Godkendt

2. Orientering fra
ledelsen

10
min.

Orientering om skolens vandskade tirsdag d. 16-2-21, hvor et
fjernvarmerør var sprængt flere steder. Dette krævede midlertidige
omrokeringer blandt nogle af klasserne.
Der skal skiftes lofter m.m. Lige nu afventer vi besøg af visitator, så vi kan
komme i gang med at udbedre skaderne.
Hvis der bliver tale om en fuld genåbning efter d. 28. februar, vil der blive
behov for lokaler til de ældste ude i byen. Lige nu afventer vi yderligere
information om kommende genåbning.

● Ny timebevilling uge 9
Her får vi et overblik over, hvad vi har timer til. Her også om der skal slås
stillinger op.
Der vil være en besparelse på DSA-området og specialområdet

● Mobilitetsuger
Kører over 15 dage hvor kommunens overtallige medarbejdere kan søge
andre stillinger på øvrige skoler.

● Udmelding omkring afvikling af prøver/eksamen
Aflysning af praksisfaglig eksamen på 8. årgang
9. klasse skal kun op til 4 eksaminer i stedet for syv.

● Hvad betyder det, at vi arbejder ud fra nødbendtgørelsen frem til
sommer.

Skoledagen er nedsat.
● Bestyrelsesmøde frem til sommer ( se vedhæftet plan)

3. (0,D) Genåbningen for
0.-4. klasse.

20
minut
ter

● Hvordan er genåbningen forløbet, herunder vigtige
opmærksomhedspunkter?

● Personale/bemanding på stamklasser.
● Hvilke udfordringer har vi, hvis nuværende retningslinjer

fortsætter og der kommer en yderligere genåbning?
● Hvad forbereder vi os på?
● Fjernundervisningen og sårbare børn

Denne gang var det klassen, der var omdrejningspunktet ift til
retningslinjerne og det, at eleverne skulle holdes adskilt hele dagen.
Udfordringen var at kunne dække den enkelte klasse ind - lige fra
morgenDUS til eftermiddagsDUS og på samme tid sikre et ordentligt DUS
tilbud.
Vi har begrænset de voksne omkring den enkelte klasse. Dette med henblik
på, at vi ikke skal sende for mange hjem ved et smittetilfælde.



Derudover fastholder vi traditionen omkring fastelavn som et tema i hele
uge 7 hele, så noget er “som det plejer”. Der bliver også slået “Katten af
tønden” torsdag og fredag for de fremmødte årgange.
Vores opmærksomhed er at fastholde det, der fungerer godt nu, så alt ikke
ændres ved en yderligere genåbning.

3 Nyt fra elevrådet 15
min

● Tilbagemeldinger fra elevrådet (mellemtrinnet)
● Tilbagemeldinger fra elevrådet (udskolingen)

De fleste savner det sociale og fællesskabet. Et behov for, at der sættes
fokus på det sociale, når eleverne vender tilbage.
Oplever at lærerne lytter til elevernes tilbagemeldinger.
Gruppearbejde er et godt alternativ til det ikke at kunne mødes.
Godt med strukturen med skemaet, hvor alle fag er prioriteret
Lærerne er blevet bedre til at variere undervisningen med Brain breaks og
yoga.
Lærerne oplever elever, der er motiverede og arbejder godt.

● Hvad er elevrådet optaget af?
Brug for en procesplan ift. indholdet og mulighederne for opstart på de
enkelte årgange indtil sommerferien

4: (D,B)
Forældremøder/
arrangementer frem
mod sommerferien

20
min

● Hvad gør vi med forårets forældremøder og skole/hjem samtaler.
Skal vi tænke dem i anden form, hvis der fortsat er et
forsamlingsforbud, der forhindrer os i, at vi kan mødes fysisk?
Hvad vil være vigtigt at fokusere på?

Hvordan kan vi dyrke fællesskabet i en tid, hvor forsamlingsforbuddet gør,
at forældrene ikke kan understøtte sociale arrangementer i klassen med
fysisk fremmøde.
Hvordan får vi vendt klassens trivsel, når vi ikke har et fælles forum til
disse drøftelser på møder.
Vigtigt med en virtuel samling her i foråret.
Der er et behov uanset hvad for at mødes i klasserne og lave en status på
trivslen.
Det er også vigtigt ift. nye elever.
Vigtigt at inddrage klasseforældrerådene i den dagsorden, der
rammesættes.
Skolen kan være med til at skabe en ramme, hvor vi faciliterer, hvordan vi
understøtter klassens fællesskab.
Forældremøde med status på klassens faglige udvikling og trivsel
Hvordan kan vi understøtte klassens fællesskab på afstand
Der kan sondres mellem de klasser, der fortsat modtager fjernundervisning
og de, der har fysisk fremmøde.

5. Eventuelt 5.
min

Punkt ift. Uge 6 fra elevrådsrepræsentanter fra Ungebyrådet
Der er et stort fokus på seksualundervisning lige nu i ungebyrådet
Der er en oplevelse af, at man ikke modtager undervisning i
seksualundervisning i tilstrækkelig grad på Stolpen.
Overvejelse om at flytte skolefestugen fra uge 7 (evt. til senere på året), så
klasserne kunne være en del af det fælles team i uge 6.


