
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 170121 
 

 
Mødedato 

17.01.2021 

Mødested/lokale 

Fysisk møde i gl. personalerum 
 

Mødetidspunkt kl. 

17.00 

 

Sluttidspunkt kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Afbud fra: Ann, Helle, 

Andrea U 

Direkte telefonnr. 

 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B)    17:00-17:05 
 

2. Orientering (O)      17.05-17.50 
 

Skoleledelse: 
- Status på byggeri 

- Ny administrations- og personalebygning er ved at blive rejst og gjort klar til 
ombygning. Skolens kontor og ledelse flytter til nye lokaler ved indskolingen med 
udgangen af uge 4. Så fysiske henvendelser til kontoret vil fremover skulle ske 
nede ved indskolingen. Den nye administrationsbygning og personalebygning 
forventes at stå klar i slutningen af maj/start juni. 

- Tunnel under Fælleshåbsvej er bestilt og bliver efter planen lagt ned i juni og juli 
måned. I den periode vil Fælleshåbsvej være spærret en del af tiden. Vi har 
prioriteret, at vi gerne ville have den nye tunnel klar inden skolestart i august 22.  

- Der er lavet ny Kiss & Ride, som er lavet dobbelt så stor. Al personale parkerer nu 
på den nye personaleparkering. 

- Corona 
- Vi har mange smittede pt. Der er dagligt nye tilfælde blandt elever, men indtil 

videre kun en enkelt smittet lærer. Der er en stor informationsopgave forbundet 
med de mange smittede, og skolen gør sit bedste for at målrette den til de rette 
forældre og elever. Skolen får hver mandag pcr-testet de fleste elever. 
 

- Elevplaner 



- Elevplaner bliver rullet tilbage og erstattet af en meddelelsesbog – vi ved pt. ikke 
så meget om hvordan. Afhængig af klassetrin og fag skal der ligge mindst 2 
undervisningsforløb i Min Uddannelse. Man skal fremover ikke 
uddannelsesparathedsvurderes. Det bliver erstattet af noget andet – vi ved pt. 
ikke af hvad og hvordan. 

 
Formand: 

- Der skal snart startes en proces med valg til skolebestyrelsen. Det kigger VF og 
Michael på. Først i marts går processen i gang.  

 
Medarbejdere: 

- Det er en omskiftelig tilværelse. Hjemmeskolen gik bedre end ventet, da der var 
meget erfaring at trække på fra tidligere. Det er pt. meget svært at finde steder 
på skolen, hvor man kan sidde i ro, holde møder og forberede sig.  

- Der laves en ny ekstraordinær trivselsmåling for personalet, for at skolen på 
oplyst grundlag kan tage de fornødne tiltag ift. at imødekomme de 
opmærksomhedspunkter, trivselsmålingen måtte pege på. 

 
Elevråd: 

-  
 

3. Klimahandleplan     17.50-18.15 
Orientering og drøftelse 

- Skolen skal lave klimahaver i 2022 – deres placering er endnu ikke fastlagt. Julia 
og Jacob R. fra skolen ser pt. på klimahavernes placering. Der er søgt og bevilget 
en pose penge i forhold til det videre arbejde med klimahaver.  

- En plan for skolens samlede udeområder kunne være en ide. Kunne være givtigt 
med engagement og deltagelse af flere forældre i processen. Klimahaver ved en 
væg kunne evt. også være en mulighed. 

- Der savnes opfølgning på synergigruppen, der oprindelig blev nedsat bl.a. ift. 
indhold og brug af områderne omkring Kong Gaursgaard. Skolen (SM) retter 
henvendelse til forvaltningen mhp. at få fulgt op på det videre arbejde og indhold 
i den synergigruppe. Skolen efterlyser en plan for det samlede område omkring 
Kong Gaursgaard, Anesminde m.m.  

- Punktet sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.  
 

4. Hvordan profilereR vi Fælleshåbsskolen?   18.15-19.00 
Brainstorm videre fra sidste møde 

- Hvem er målgruppen? Tilflyttere, førstegangsforældre samt bearbejdning af et 
historisk narrativ 

- Hjemmeside og værdigrundlag er vigtigere som medie end Facebook – hvad står 
vi for, hvad brænder vi for.  

- Det er vigtigt at kunne vise, hvad vi står for – ikke kun tekst på en hjemmeside. 
Profilvideo for skolen. Udstillinger. De gode fortællinger af skolens liv, tidligere 
elever/nuværende forældre.  



- Spille på nærheden, den lokale skole.   
 

5. Principopfølgning (bilag1)    19.00-19.30 
Er der ændringer til fremsendte bilag? 
Er der andre områder, der skal være principper for? 

- BYOD princip mangler 
- Princippet for Understøttende Undervisning tilføjes der i parentes til overskriften: 

(herunder Læringsbånd).  
- Dato for hvornår hvert princip er lavet – og/eller hvornår de skal revideres. Evt. 

underskrevet af skoleleder og formand.  
 

6. Punkter til næste møde (B)    19.30 - 19.55 
 

- Klimahandleplan (Opfølgning ift. Kong Gaursgaard synergigruppe, plan for 
området, status på klimahave lokalt/på skolen m.m.). Sættes evt. på som første 
punkt ved deltagelse af Julia. 

- BYOD 
 
 
7. Eventuelt     19.50 - 20.00 

 
 
 
 

 
 
 

 


