
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21. oktober 2020  
Dato: 21. oktober  
Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 
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,  
 
Fra ledelsen: Merete Overgaard, Allan Larsen, Mette Hove, Jan Frederiksen 
 
Fraværende: Christian Drachmann, Mikkel Guldhammer 

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 vedr. PLL 15 
min. 

Se vedhæftede dokumenter. 
Tilbagemelding fra Bestyrelsen på, hvorvidt brevet fra forvaltningen skal 
sendes ud som orientering til alle forældre om kompetenceudviklingen i 
forhold til PPL. 
Umiddelbart tænker bestyrelsen ikke, at det skal sendes ud, da der er 
rigeligt med information til forældre om mange ting. 

3.  Trivselsmålingen for 
skoleåret 2019/2020 

20 
min  

Se trivselsmålingen for skoleåret 2019/2020 
 
Hvad lykkes vi særligt med, og hvad kan vi med fordel fokusere mere på: 
Den sociale trivsel er god. 
Den faglige trivsel er også fin. 
Vi ligger lidt lavere på Støtte og inspiration samt Ro og orden i forhold til 
sidste år. 
 
Hvordan inddrager vi elevrådet i dette arbejde? 
Signe fortæller om analysen af trivselsmålingen: Hvor er den faldet og 
hvor er den steget? 
Elevrådet kom med input til begrundelser for målingen. En opmærksomhed 
er, at den blev taget lige efter Corona for mellemtrinnets og udskolingens 
vedkommende.. 
Elevrådsrepræsentanterne tager den enkelte klasses resultater med ud i 
klasserne, hvor der skal arbejdes videre med den. Her kan resultaterne også 
suppleres med elevernes egne perspektiver. 
I indskolingen tages resultaterne op i årgangsteam, hvorefter de drøfte med 
børnene i klasserne. 
 

3 Orientering vedr. 
Covid-19 

20 
min 

Vigtigt med klar og entydig kommunikation omkring håndteringen i 
forbindelse med eventuelle smittetilfælde. 
Vigtigt med en orientering til alle forældre om, hvordan man skal forholde 
sig i tilfælde  af smittetilfælde på skolen. 
 
Skole-hjem-samtaler 
Der har været en ramme for indskolingen, der hed, at de som udgangspunkt 
var digitale, men at der ved særlige behov fra begge sider, kunne inviteres 
til et fysisk møde på skolen.  Ellers har beslutningerne været lagt ud til de 
enkelte årgangsteam. 



 

 

På mellemtrin og udskoling er de også digitale, men ved lærerskift på 4. og 
7. årgang er der lagt op til et fysisk møde. 
Hvilke opmærksomhedspunkter har vi i den forbindelse? 
 
Skolefestugen 

- den er som udgangspunkt aflyst. 
Vi kan fortsat lave nogle aktiviteter i løbet af ugen. 
Måske skal vi overveje at rammesætte en fest i en eller anden form, hvor 
årgangene kan mødes og have en god aften. 
“Back to better”. 
 
8. og 9. årgang spørger ind til, hvornår de igen kan handle i Bymidten. I 
Coronatiden er det en beslutning, der er truffet sammen med butikkerne i 
Bymidten. 
Det  er dog blevet sagt til elevrådet, at hvis de kan finde nogle gode 
løsninger, der også tager hensyn til Corona, er vi villige til at lytte. Det 
bliver foreslået, om  man kunne overveje om årgangene måske kunne gå 
derned på skift. 

4:  Orientering fra 
ledelsen 

10 
min  

Nyansættelse af Pernille Rod til Trin 2 og 3 - særligt med fokus på 
matematik, ligesom hun også er koordinator. 
Besøg af direktør og Rådmand (Vester Mariendal) 
Merete orienterer…... 
 

5. Eventuelt  Vi vil undersøge madordning fra Filstedvejens skoles kantine som en 
mulighed, indtil der kommer et fælles kommunalt tilbud tilbud. 
 
Skolebestyrelserne er inviterede til et on-line møde med Tina French med 
udgangspunkt i nogle spørgsmål til, hvordan skolebestyrelsen oplever 
deres  arbejde i betsyrelsen. Hanne deltager i mødet, men vil gerne have 
tilbagemeldinger  
 
Respons på videoer til forældre vedrørende Aula og MinUddannelse. 
Der blev besluttet at sende videoerne ud samlet.  
 


