
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 5. maj kl. 17-18.30 (via Microsoft teams) 

Sted Teams 

Medlemmer 

 

Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Samia Sofie Kappe, Næstformand (SK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

Agnes, elevrådsrepræsentant (Ikke indkaldt) 

Elvira, elevrådsrepræsentant (Ikke indkaldt) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  AB, AO 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

17.00 1. Godkendelse af dagsor-

den 

Dagsordenen blev godkendt på trods af, at 

den er udsendt for sent.  

CK 

17.05 2. Status på genåbning af 

skolen samt værnemidler 

og smittestatus. 

KG orienterede om smittestatus i forhold til 

elever og personale. Der er flere medarbej-

dere, som er blevet testet, men ingen er te-

stet positivt. 

Der er stor bevågenhed på arbejdsmiljø bl.a. 

i forhold til at transportere farlige væsker. 

Der er indkøbt håndcreme til elever og per-

sonale.  

Der er kommet nogle gode rutiner i klasser-

ne. 

Der bliver spurgt ind til åbning for de store 

elever. Vi har ikke en plan endnu, men sko-

KG 
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len har sagt til forvaltningen, at vi er meget 

interesseret en delvis åbning af skolen. 

 

Der bliver fra forældreside spurgt ind til fag-

lighed fra 0. til 5. klasse, og hvad er perspek-

tiverne er. Svaret fra skolens side er, at det 

nok er lidt blandet. Lærerne er tættere på de 

enkelte elever, og der er en anden ro om-

kring den enkelte elev. Men der arbejdes 

under nødundervisningsregulativet, så det er 

en anden form for undervisning, vi ser lige 

nu. 

Nogle elever mener, at de kun skal være 

udendørs, og sådan er det ikke.  

Der bliver hele tiden arbejdet på at udvikle 

undervisningen ved at bruge alle kompeten-

cer i personalegruppen  

17.25 3. Godkendelse af timetals-

planen. 

Bilag vedlagt 

JK orienterede om den reviderede timetals-

plan.  

Der blev spurgt ind til timetallet for musik. 

Der vil fortsat være ugentlige musiktimer, 

men derudover vil skolen arbejde med diver-

se musiske forløb på skolen og ude i byen. 

Bestyrelsen påpeger, at man ikke ønsker en  

nedprioritering af de praktisk/musiske fag. 

Skolen fremhæver, at det på ingen måde er 

ønsket om at nedprioritere disse fag, men at 

det ud fra de kompetencer vi har på skolen 

lige nu vil løfte de praktisk/musiske fag. 

Der bliver i den forbindelse spurgt til mulig-

hederne for at inddrage musik mere i fritids-

delen. 

 

Timetalsplanen blev godkendt.   

 

JK 

17.50 4. Beslutning om antallet af 

lejrskoler. 

CK præsenterede skolens plan for reduktion i 

antallet af dage på lejrskolerne.  

Baggrunden for at se på reduktion i antallet 

af lejrskoledage er afsættet om at spare pen-

ge. 

Skolen ser lejrskoler, som en begivenhed, 

der giver rigtig meget til elevernes sociale 

fællesskab, og de er en del af dannelses-

aspektet, skolen også står for. Men set ud fra 

et økonomisk perspektiv, er det et sted vi 

også må reducere.     

CK 



 

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at selvom 

man værdimæssigt er imod at skære i lejr-

skolen, giver det mening ud fra et økonomisk 

perspektiv. 

Andre mulige steder at spare blev drøftet, 

men skolen har arbejdet med alle punkter og 

kan derfor ikke fremkomme med andre ste-

der. 

Tidspunktet for lejrskolen blev drøftet, og det 

skal helst kunne tilpasses den enkelte klas-

se. Vi kan have nogle retningslinjer, men det 

er den enkelte klasse, der tages hensyn til.   

Bestyrelsen vil gerne prioritere anderledes, 

når økonomien ser bedre ud.  

 

Bestyrelsen vil endvidere gerne som skole-

bestyrelse understøtte forældrearrangerede 

ture. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om at reducere 

antallet af overnatninger, men ønsker at det 

er noget skolebestyrelsen ser på igen, når 

økonomien ser bedre ud. 

 

På det kommende bestyrelsesmøde drøftes 

princip for lejrskoler, sådan at det passer til 

det vedtagne og praksis i øvrigt for skolen. 

   

18.10 5. Byggeri på nabogrunden CK fortalte, at træet på boldbanen er angre-

bet af svamp. Træet er ikke så hårdt ramt, at 

det fældes endnu. Det var dog i farezonen for 

nylig, med det ser ud til at blive stående. 

 

Entreprenøren har midlertidigt fået lov til at 

bruge dele af de grønne baner. Lånet var 

kortvarigt frem til foråret 2020. Entreprenøren 

har dog indtaget området med materiel, og 

det ser ikke ud til, at de er ved at rykke sig 

ind på eget område.  

 

Skolen aftaler et møde med entreprenøren 

hvor Simon, Jens og Jacob deltager. 

 

JL – orienterer om trafikforholdene for lastbi-

lerne. Lastbilerne må ikke holde på Borgme-

ster Schneidersvej. Det skal bare meldes til 

JL 



 

 

kommunen og politiet.  

18.20 

 

 

6. Meddelelser fra:   

Formanden    

Skoleledelsen Skolen orienterer, hvis der sker ændringer i 

forhold til de ældre elever. 

 

Medarbejderne    

Andre JL – henvendelse fra forældre vedr. kommu-

nikation. Hvordan håndterer vi sådanne hen-

vendelser? Skolebestyrelsen arbejder på 

principper og det enkelte medlem kan rette 

henvendelse til lærer/afdelingsleder.  

 

18.25 7. Eventuel 

 

Mødet den 26. maj fastholdes.  

 

Punkter til kommende møde: 

Princip for lejrskole 


