
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. april
Dato: 12. april
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: Julie Kathrine Tange og Anders Storm.

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

15
min.

● Genåbningen 5.-8. klasse (udvalgte fag)
● Vandskaden/genopbygning
● Håndværk og design
● Test af elever
● Overtallige
● Undervisningsmiljøprisen
● Trivselsmåling

Jan orienterede om genåbningen efter påske med 50% fremmøde for 5.-8-
årgang og overvejelser i den forbindelse. Grundet vandskade har vi måttet
genhuse 7. årgang i lokaler i Zoo og Orienteringsklubbens lokale. Pga
udfordringer med netværket har vi anvendt 7.C´ lokale.
Dette har giver udfordringer ift. testkapacieten af både elever og
medarbejdere, hvilken er forløbet fint. De unge mennesker er rigtig gode til
at blive testet. Vi har oplevet, at eleverne generelt har været glade for at
vende tilbage igen.
Status på vandskaden er, at renoveringen ryger i ubud i denne uge og
arbejdet forventes at være færdigt lige inden sommerferien, så de er klar til
det nye skoleår.
Håndværk & Design bliver færdigt på fredag, hvor det overleveres til
skolen. Herefter skal lokalet indrettes og inventar fra de tidligere faglokaler
skal flyttes. Vi har tanker om en “Happening” i forbindelse med at tage de
nye lokaler i brug.
På sidste møde fortalte vi om en proces med overtallige. Her blev vi reddet
lige på målstregen, hvilket betyder, at vi alligevel ikke skal udpege nogle,
men kan løse ting internt på skolen.
Forældre omkring 2C og 5C har indstillet skolen til
Undervisningsmiljøprisen på baggrund af teamets løsninger og gode
arbejde i forbindelse med at løse en svær opgave under Corona.
Merete sender indstillingen til SB
Skolen er i gang med at tage den nationale trivselsmåling, som tages hvert
år med henblik på at evaluere elevernes trivsel. Fristen for besvarelse er
forlænget til 1. juni med henblik på at sikre, at eleverne kan besvare
undersøgelsen, når de er fysisk tilstede på skolen.
Skolen skal også tage de nationale test i den kommende tid.

3. Nyt fra elevrådet 15 ● Hvad er eleverne optaget af?
● Hvordan har eleverne oplevet genåbningen?



minut
ter

Eleverne har været glade for at vende tilbage til skolen igen, og
genåbningen fungerer godt. Der kan være en bekymring for de fag, man
ikke har pt ift. standpunktskarakterer og terminsprøver.
Naturfag har fået en opprioritering, da det kan være svært at lave forsøgene
hjemme.
Der bliver terminsprøver i uge 19. Der er tanker om en mundtlig
terminsprøve. Der bliver nærmere orientering senere på året.
Hanne peger på vigtigheden af at få meldt kriterierne ud for de kommende
vurderinger for at imødekomme en potentiel usikkerhed i en uforudsigelig
tid.
Der er elevrådsmøde på onsdag ift. at søge midler i relation til temaet
“Kend dine rettigheder”. Sidste år søgte vi penge til at lave en trafikvideo.

4. (D,B)
Hvad er de
forældrevalgte i
bestyrelsen optaget af?

30
min

● Hvilke tematikker er I optaget af?
● Hvad er vigtigt for jer, der kommer på dagsordenen?
● Skal bestyrelsen rammesætte møder, hvor vi inddrager

forældrerådene? I så fald, hvilke temaer vil være relevante at
bringe i spil?

● Ønsker til fremtidige møder i bestyrelsen
Formålet er at skabe mere dynamik på møderne, hvor flere “stemmer”
kommer i spil. Flere debatter. Ønske om at lave et indhold med punkter, der
skal drøftes, så møderne ikke alene bliver orientering fra ledelsen.
Hanne: Fokus på og indsatser omkring færdsel og trafik ift. at sikre en
sikker skolevej. Her er der lavet en række indsatser, som nu skal
konsolideres på skolen og præsenteres for nye forældre. Ellers er hun glad
for at have fået en repræsentant fra G-klasserne.
Hvordan får vi vores forældreråd mere i spil, så de kan give os noget
feedback i skolebestyrelsen.
Jan: At sætte fokus på skolens andre “spor” som eksempelvis
specialklasserne for at give alle i bestyrelsen mere indsigt i arbejdet i og
omkring disse.
Der er et ønske om at invitere andre forældre med på møderne - f.eks
repræsentanter for forældrerådene.
Arbejdet med principperne giver et godt indblik i, hvad skolen står for.
Dialogen og kommunikationen mellem skole
Ønske om at høre mere Makerspace af en af skolens vejledere.
Inklusionsvejleder, der kan fortælle om Deltaklassen.
Der er et ønske om at gå mere i dybden med udvalgte ting i de beskrevne
principper - f.eks. trivsel.
Idé om at holde bestyrelsesmøder rundt omkring på skolen som en ramme
for møderne (F.eks på PLC, Makerspace Rummet, Deltaklassen.
Der er stemning for at afholde møderne med fysisk fremmøde. Vi vil bruge
idéen om at komme rundt på skolen til møderne, så bestyrelsen får en
særlig viden om skolens forskellige fokusområder:
F.eks Håndværk & Design-lokalet, Deltaklassen, Makerspacelokalet, PLC
mm. Viden der kan deles med de øvrige forældre ud fra et
forældreperspektiv.
Her peger elevrådet på vigtigheden af at sikre, at relevant viden bliver
formidlet ude i klasserne
I maj måned inviteres til et møde i H&D for at vise det nye lokale frem.
Hvis der er tid, vil vi også invitere i Deltaklassen for at vise lokalet frem.

5. Eventuelt 5.
min

Der er affaldsindsamling på skolen i denne uge, hvor klasserne fra 0.-4.
årgang indsamler skrald på skolens område.


