
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 16. april kl. 20.00 til 21.00 (afholdt via Microsoft team) 

Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer 

 

Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Samia Sofie Kappe, Næstformand (SK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

Agnes, elevrådet (Ikke indkaldt til dette møde) 

Elvira, elevrådet (Ikke indkaldt til dette møde) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Karin Grüttner, (KG), Jacob Kofoed (JK)  

Fraværende  Alex Ottas (AO), Jens Kirkwall samt Trine Dybkjær 

 

Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1. Godkendelse 

af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. CK 

2. Delvis gen-

åbnning af 

skolen 

Karin orienterede om planen for delvis genåbning af skolen.  

Embedslægen har været på besøg og har godkendt skolens plan 

for opstart. 

Der bliver spurgt ind til toiletforhold. Der lavet en fordeling af toi-

letter og der, hvor flere legegrupper skal bruge toiletter, er der 

ventestreger.  

Der bliver spurgt ind til hvor mange elever, vi forventer starter på 

mandag. Karin fortæller, at der er meget få tilbagemeldinger på, 

at elever bliver holdt hjemme. 

 

Der er forskudt mødetid 0.-3 møder kl. 8 til 13.  

4. – 5. klasse møder kl. 8.30 – 13.30.  
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Skolen arbejder fortsat under nødundervisning. Det vil sige at der 

er fokus på dansk, matematik og engelsk. Derudover vil der væ-

ret fokus på det sociale liv i klassen.   

 

Der bliver spurgt ind til familier/legegrupper. Som udgangspunkt 

skal eleverne lege i legegrupperne, men når klasserne er ude må 

de gerne lege i større grupper. Eleverne skal dog huske at holde 

afstand til hinanden. Embedslægen fortalte, at hele klassen gerne 

må spille rundbold med afstand, og at eleverne så selvfølgelig 

skal vaske hænder, når spillet er slut. Klasserne skal holde sig fra 

at lave kontaktsportsgrene så som fodbold, hvor elever løber efter 

hinanden og ikke kan hold afstand.  

    

Kommer embedslægen på besøg igen? Embedslægen kommer 

til at følge børne- og skoleområdet tæt. 

 

Der bliver spurgt ind til bemandingen – Der er ca. 1 voksen til 13 

elever. Det er ifølge embedslægen i orden, at de voksne gå mel-

lem årgangens lokaler, men det skal selvfølgelig begrænses mest 

muligt. 

 

3. Fjernunder-

visning 

 Fo Præsentation af den fortsatte nødundervisning/fjernundervisning 

af 6.-9. klasse. 

 

Jacob præsenterede den kommende plan for nødundervisnin-

gen/fjernundervisningen af 6. til 9. klasserne. 

 

Tiltagene er gjort for at styrke fjernundervisningen, hvor vigtighe-

den i klare rammer og relationen til eleverne styrkes.   

 

Rammerne bliver som følgende: 

Klassens lærere vil fremadrettet rykke tættere på elevernes læ-

ring i hverdagen. Det betyder, at eleverne skal tjekke ind om 

morgen kl. 8.30. Derefter vil den læreren gennemgå hele dagens 

program med klassen på Microsoft teams. Læreren tager derefter 

udgangspunkt i egne fag og støtter i andre. Lærerens opgave er, 

at facilitere elevernes læring bedst muligt. Læreren vil være til-

gængelig via Microsoft teams i det tidsrum, læreren har klassen, 

ifølge skemaet der er sendt ud til klasserne 

Eleverne skal tjekke ind ved start af hvert modul med den pågæl-

dende lærer, og dagen afsluttes ligeledes med et tjek ud og tak 

for i dag i fællesskab. 

Der vil fortsat være en ugeplan i Meebook, som viser hvilke fag 

og opgaver, eleverne skal arbejde med i løbet af ugen.  

 

Der kom gode tilbagemeldinger på vores fremadrettede plan for 

JK 



 

 

mere struktureret skoledag for klasserne. 

 

Karin fortæller, at det har været et kvantespring på den digitale 

front og at der tales meget didaktik for at understøtte elevernes 

læring bedst muligt. 

 

   

4. Kommende 

SKB-møder 

Kommende møder i bestyrelsen 

- Økonomi 

- Timetalsplanen 

- Næste møde er onsdag d. 22. april fra 17 til 18.30. Mødet 

holdes over Microsoft Teams  

- Dagsorden kommer senest tirsdag d. 21. april 

 

KG 

5. Meddelelser 

fra: 

 

Formanden  

Skoleledelsen 

Medarbejderne  

Andre 

Ingen meddelelser CK 

6. Eventuelt 

 

 KTO – Roser de forældre der har benyttet sig af nødpasningen. 

De har vist stor forståelse for situationen. 

 

 

 

 


