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DAGSORDEN 

Skolebestyrelsesmøde på ZOOM d. 23. april 2020 kl. 17-18:30 

Mødedeltagere: 

1. Godkendelse af dagsorden – 5 min / Ordstyrer   17.00-17.05 

Valg af tidsstyrer, spørgsmål til vejrudsigt og til evt. 

2. Økonomi – 15 min / Lene Rud   17.05-17.20 

Orientering om årsregnskab 2019 og budgetopfølgning marts 2020. 

Forberedelse: orientere sig i udsendte bilag 

Output: tilsyn med skolens økonomi 

Bilag: 2 

Regnskab 2019 er positivt. Vi går ud med et plus på kontoen 775.000. 350.000 kr. er sparet ved en 
opbremsning. Inventar til udskolingen er udskudt. Det kan også forklares med en konservativ 
budgetlægning. Vi har afdraget på den resterende gæld. Samlet set et fint resultat.  

Der er en Corona-regning, hvor Corona relaterede udgifter kommer på en liste, der ikke som 
udgangspunkt skal trækkes fra skolens konto.  

 

3. Elevrådet – 10 min    17.20-17.30 

Elevrådet har ikke så meget at fortælle. Det er svært at mødes.  

Elevperspektivet på Coronaskole. Det er meget anderledes. Der er ikke meget kontakt. Der er et 
fællesskab online. Det kan virke forvirrende, at alt er online. Der er kommet system i det, så det 
ikke virker så tilfældigt. Mange har det meget godt med, at de slipper for eksamen. Men der er 
også mange, der gerne vil øve sig. Eleverne er glade for løsningen, der hedder årsprøver.  

 

4. Status på Coronaskole – 20 min / Anne, Christian og Jakob 17.30-17.50 

Der er megen positiv respons på fra forældre og lærere på organisereingen af undervisningen for 
indskolingseleverne efter genåbningen af skolen. Der er mange regler, og de regler flytter sig ret 
ofte. Der er et fortolkningsrum, hvor reglerne ind imellem kan konflikte imellem hinanden. Enkelte 
forældre er meget bekymrede pga. familiemedlemmer i risikogruppe. Langt de fleste forældre 
synes, det går godt. Da vi lagde planen for genåbningen, var vi meget optaget af lokaler og afstand 
på 2 meter. Men vi er ude hele tiden. Der er nogle medarbejdere, der synes det er svært. Men 
omvendt, er der også medarbejdere, der har det som fisk i vandet. Meget virker normalt, selvom 
det ikke er det. Vi skal hele tiden huske afstand og god hygiejne.  

Der er dog svært at bedrive god fritidspædagogik. Det handler normalt om at være sammen på 
kryds og tværs, og det er svært under de givne retningslinjer. Mange af de aktiviteter, vi plejer at 
have, kan vi ikke have i øjeblikket.  

I udskolingen er vi gået over til nye nødskemaer i et forsøg på rammesætte elevernes dag. 
Således at der er online undervisning fra 9-11 og igen fra 12-14. Her har vi også modtaget 
overvejende positiv respons fra elever, forældre og medarbejdere. 

 

5. Valg til skolebestyrelse– 10 min/ Ordstyrer  17.50-18:00 

Status på eventuelle kandidater til skolebestyrelsesvalget.  

Forberedelse: overvej, om du kender forældre, der kunne tænke sig at træde ind i bestyrelsen 

Forventet output: aftaler om eventuelle tiltag for at få flere til at opstille 

Bilag: 0 
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Fem forældre har meldt sig som kandidater til Skolebestyrelsen. Derudover har en enkelt forældre 
udvist interesse. 

Der er tre ledige pladser i bestyrelsen plus mulighed for at vælge op til fire suppleanter.  

Dato for møde med kandidater og valgbestyrelse med henblik på fredsvalg er d. 11.maj kl. 16.00. 

 

6. Planlægning af årets 3. KF-møde - 15 min / Michala  18:00-18.15 

Der skal på dette bestyrelsesmøde træffes beslutning eventuel aflysning af KF-mødet 14. maj pga. 
Corona. Såfremt mødet fastholdes, skal der på dette møde træffes beslutning om endelig 
dagsorden til KF-mødet 14. maj. Fast punkt på årets sidste KF-møde er skolebestyrelsens 
årsberetning. 

Forberedelse: overvej, om du mener KF-mødet skal afholdes. Orientere dig i forslag til dagsorden. 

Output: beslutning om afholdelse af KF-mødet og evt. fastlæggelse af dagsorden. 

Bilag: 1, som eftersendes 

Skolebestyrelsen beslutter at afvikle et åbent møde for alle forældre 14. maj, fx ved hjælpe af 
tjenesten live-event i Microsoft Team. Tippe, Michala og Anne mødes for at aftale, hvordan et 
sådant mødes bedst kan afvikles. 

Skolebestyrelsen har besluttet at aflyse sommerfesten i august, da der er forsamlingsforbud frem til 
udgangen af august. Der kan eventuelt laves en indsamling til skolefonden i stedet for.  

 

7. Ansøgninger fra skolefonden  
Ingen ansøgninger modtaget p.t. 

 

8. Kort nyt – 10 min     18.15-18.25 

Formand:  

Der er formandsmøde i næste uge.  

Medarbejdere:  

Ledelse: Vi er i gang med fagfordeling. Vi har et højt fremmøde i GFO´en under Corona 
sammenlignet med de øvrige skoler i kommunen.  

9. Evt. – 5 min     18.25-18.30 

 


