
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 26. maj kl. 17.00 til 18.30 

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) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  Trine Dybkjær, Thomas Metelmann, Alex Otas  

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

17.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt CK 

17.05 2. Genåbningen af skolen Ledelsen orienterede om genåbningen for 

6. til 9. klasser.   

Alle elever fra 0. til 9. klasse er kommet til-

bage egne klasser. Det er fortsat nødunder-

visning.  

SFO arbejder med klassen som den største 

gruppe/størrelse.  

Der opleves et øget elevtal i SFO siden 

genåbningen d. 8. april. 

Bemanding i SFO bliver øget og kommuni-

kationen og hverdagen vil i den kommende 

tid være i fokus. 

 

KG 
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Der er mange positive tilbagemeldinger om 

genåbning. Eleverne følger sig trygge og 

godt tilpas i de rammer, som skolen har sat 

op for at efterleve sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer. 

 

Der er bekymring for, om det faglige fokus i 

løbet af skoledagen går tabt på grund af 

sundhedsstyrelsens retningslinjer, der frem-

hæver at undervisningen i høj grad bør fo-

regå udendørs.  

Skolen vil i den kommende tid have fokus 

på at kommunikere de faglige formål med 

ture ud af huset og undervisning i det fri. 

 

Skolebestyrelsen opfordrer til, at de enkelte 

forældre, der oplever manglede faglig fokus 

eller manglede tilbagemelding, skal hen-

vende sig direkte til den enkelte lærer.  

17.20 3. Princip for lejrskoler Princip til drøftelse udsendes forud for mø-

det. Der tages afsæt i beslutningen fra sid-

ste møde.  

 

Ledelsen orienterede om det tidligere prin-

cip og det reviderede princip. 

 
Baggrunden for reduktionen af antallet af 
lejrskoledage er skolens nuværende økono-
misk situation. Det er endt med, at der over-
ordnet er reduceret med en overnatning 
over hele skoleforløbet. 
 
Princippet blev godkendt med mindre  
Omformuleringer 
 

KG 

17.50 4. Status på elevomsætning i 

almen 

Statistik for til- og fraflytning af elever frem-

lægges. Statistikken gennemgås. 

 

Der er en positiv udvikling i elevtallet. Pri-

mært på grund af en større elevtilgang i 0. 

klasse end afgang fra 9. klasse. 

 

Skolen er nysgerrig på baggrunden for fra-

flytning. Herunder om skiftet fra mellemtrin-

net til udskolingen (fra 5. til 6. klasse) har et 

større frafald end på den øvrige skole. 

KG 



 

 

Skolen vil fremadrettet være undersøgende 

ift. baggrunden for skoleskift og lære af 

dette. 

 

18.15 5. Byggeri Herunder opsamling fra mødet omkring 

nabo-byggeriets brug af del af skolens ba-

ner. 

 

Der er afholdt møde med JFP. Der er frem-

sendt referater, hvor det fremgår at skolens 

ledelse har givet tilladelse til at byggeherre 

må bruge ca. 25 meter af skolens område 

frem til endt byggeri ultimo påske 2021. 

 

Skolens ledelsen fortæller, at skolen godt 

kan fungere uden det udlånte område, men 

ønsker selvfølgelig, det bliver gjort tilgænge-

ligt, så hurtigt så muligt. 

 

Skolebestyrelsen ønsker dokumentation for, 

at referat er blevet fremsendt og accepteret. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at kommunen går 

ind sagen. CK kontakter fra kommunen. 

JK 

19.20 

 

 

6. Meddelelser fra:   

Formanden    

Skoleledelsen   

Medarbejderne    

Andre   

19.28 7. Eventuelt 

 

Der blevet spurgt ind til dimission. 

Planen er, at der afholdes dimission for alle 

afgangselever. Hvordan og hvor mange 

kommer an på udmeldingen d. 8. juni. Det 

er selvfølgelig vigtigt, at skolen overholder 

de sundhedsmæssige retningslinjer for ar-

rangementer.  

Skolen sender en invitation ud med tid og 

sted, når vi nærmer os dagen. 

 

 

 

 

Punkter til næste gang. 

Hvor kommer vores 1. majbørn fra?  


