
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. august 2020  
Dato: 24. august 2020 
Tidspunkt: kl. 17.00- 19.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 
Referent: Afdelingsleder  
 
.  

Deltagere: Hanne Møller, Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Julie 
Kathrine Tange, Jesper Møller, Mikkel Guldhammer, Anders Storm, Jesper 
Vejergang Christensen (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen 
(medarbejderrepræsentant)  
Merete Overgaard (ledelse), Allan Larsen (ledelse), Jan Frederiksen (ledelse) og 
Mette Hove (ledelse) 
 
Fraværende: Christian Drachmann, Lisbeth Larsen, Mikkel Guldhammer, Anders 
Storm,  Julie Kathrine, Jesper Møller  

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 Tjek 

2.  Orientering fra 
ledelsen  

20 
min  

● Opstart på nyt skoleår 
● Der er blevet givet tilbagemeldinger på professionel kapital, 

hvilket skolen har fejret internt på baggrund af et meget positivt 
resultat. 

● COVID-19 og nuværende retningslinjer. 
● Corona fylder fortsat i skolens hverdag i forhold til retningslinjer, 

selvom vi ikke længere kører efter Nødbekendtgørelsen. Vi må 
løbende korrigere vores retningslinjer for at forebygge smitte på 
baggrund af retningslinjer, der revurderes. Der bruges lang tid på at 
vaske hænder for at forebygge smitte. 

● Opstart af Delta.Fin opstart på vores nye klasse på 0. årgang  med 
en særlig struktur. Der bliver arbejdet på, hvordan disse strukturer 
kan tænkes ind i DUS, og hvordan vi skaber en overgang mellem 
skole og DUS baseret på forberedelse og forudsigelighed, hvilket 
er godt for alle børn. 

●  Medlemmer i skolebestyrelsen.Et af bestyrelsesmedlemmerne er 
trådt ud, og her skal der hverves et nyt medlem. 

3.  Kommunikation/ 
MinUdd og Aula (O, 
D)  

30 
min 

● Vi har modtaget forældrehenvendelser ift. skolens kommunikation 
med forældre. Der er enkelte forældre, der har henvendt sig, da de 
fortsat oplever, at det kan være svært at orientere sig, da lektier og 
informationer kommer ud på forskellige platforme i forskellige 
formater 

● Ledelsen vil på mødet fremlægge opmærksomhedspunkter og de 
dilemmaer, der er forbundet med brug af såvel Aula og MinUdd. 

● På baggrund af henvendelser fra forældre og den beslutning, der 
blev taget i SB før Corona, skal vi igen have skabt en samstemhed 
i forhold til information til forældre. Her tænker vi overordnet set 
Aula som vores kommunikationsplatform, og Min Uddannelse til 
orientering og information vedr. undervisningens indhold og 
aktiviteter. 



 

 

 

 

3 Forældremøder og 
kontaktpersoner på de 
forskellige årgange (D, 
B)  

10 
min  

● Vi skal have opdateret listen over, hvem der er kontaktperson på de 
forskellige årgange.  

0. årgang: Anne Marie 
1. årgang: Anne Marie 
2. årgang. Anders  
3. årgang: Kathrine 
4. årgang: Jan 
5. årgang: Jesper 
6, årgang: Hanne 
7. årgang: Hanne 
8. årgang: Jan 
9. årgang: Hanne 
Aktiv: Hanne? 

 

4:  Lejrskole og hyttetur 
ift. COVID-19 (O, D) 

15 
min  

● Hvilke retningslinjer følger vi ift. afvikling af lejrskole i en tid, 
hvor Corona fortsat er omkring os? 

● Lejrskoler, der skulle have været, bliver ikke afholdt. I år har vi 
valgt at udskyde turen til København til senere på året. 

5. Lukkedage (0, B)  5 min  ● Lukkedage i dette skoleår og i forbindelse med de to dage i Kristi 
himmelfartsferien.  

● Godkendt 

6.  Evt.   Vi deltager ikke i den stiftende generalforsamling i foreningen “Skole og 
forældre”.  
Punkter til næste dagsorden: 
Kommunikation i en tid med Corona - nu hvor vi ikke længere mødes  


