
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 180321 
 

Mødedato 

18.03.2021 

Mødested/lokale 

Via Team 
 

Mødetidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Afbud: 

AB 

Direkte telefonnr. 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B)    17.00-17.05 
 

 
2. Orientering (O)      17.05-17:45 

 
Formand: 

- Ingen kommentarer. Håber vi kan mødes fysisk til næste bestyrelsesmøde i april. 
 
Skoleledelse: 
 
Orientering: 

- Vi har fået 9.klasse tilbage fysisk tilbage i skolen i et rul over 2 uger. 5.-8.kl. har fysisk 
undervisning uden for skolen én gang om ugen. Både på 8.og 9.årgang bliver der 
afholdt terminsprøver. 9.kl. fysisk og 8.kl. online. For alle de tilbagevendende elever 
vil arbejdet med trivsel være det helt store fokus, og det vil specielt gøre sig 
gældende, når vi formentlig efter påske får eleverne fysisk mere tilbage på skolen. I 
forhold til vores 8.klasser blev det påpeget, at de med online terminsprøver, 
projektopgave, fremlæggelser og praktik er udfordret i forhold til at få skabt rum til 
at få inddraget trivselsarbejdet med eleverne også.  

- På Skovbyvej har man efterhånden sort bælte i at håndtere undervisningen i denne 
corona-tid. Børnene er delt op i faste grupper i skole og SFO tiden, hvilket fungerer 
godt i forhold til eventuel smitte. 

- Ledelsen har i samarbejde med en kommunikationskonsulent fra forvaltningen fået 
udarbejdet en kommunikationsplan, der overordnet set styrker kommunikationen til 
forældrene i denne ny- og ombygningsproces og sammenlægning af matrikler. 

Status på byggeri: 
- Den gamle special-bygning bliver revet ned en af de nærmeste dage. 

 
Status COVID-19: 

- Personalet og elever over 12 år testes frivilligt i det omfang, det er muligt. 
- Vi har pt. en enkelt medarbejder, der er Corona-ramt, og skolen har orienteret og 

taget de fornødne forholdsregler. 



 
Ringetider: 

- Ledelsen arbejder pt. sammen med vores PLC-team omkring muligheden for at 
skabe rum for at ændre vores ringetider fra næste år. Den primære årsag er, at vi 
ønsker at give eleverne en forøget pausetid, da vi på nuværende tidspunkt kan 
konstatere, at der inddrages meget undervisningstid til afvikling af pausetid.  

Fagfordeling: 
- Er pt. udsat på grund af den endnu uafklarede situation omkring ringetider. 

Forventes gennemført i april. 
Kapacitetsopbygning: 

- Skoleleder og skolechef har lavet en plan for en ledelses-kapacitetsopbygning for 
Fælleshåbsskolen med det formål at skabe et bedre rum for ledelse tæt på i 
afdelingerne. Konkret betyder det, at der bliver slået en ny afdelingslederstilling op 
for 0.-6.kl. Den vil blive slået op allerede fra næste uge med tiltænkt ansættelse fra 
1.6. Der søges en leder med lærerbaggrund, der bl.a. skal have kompetencer inden 
for vores AKT-område. Ansættelsen er drøftet i skolens MED-udvalg, og personalet 
er blevet orienteret. Den 20.4. og 27.4. vil der være ansættelsessamtaler. Michael og 
Anja deltager fra bestyrelsen i disse samtaler. 

- Bestyrelsen billiger beslutningen om en styrket ledelse. 
Medarbejdere: 

- Personalegruppen er RIGTIG glad for den påske-hilsen, de har fået i dag. 
- Lærere og elever har haft stor glæde og fornøjelse af at kunne mødes med hele 

klassen fysisk og ser frem til "klasse-ude-undervisning" en dag i næste uge.  
- Alle er spændte på, hvad der bliver af muligheder efter påske for organisering af 

skolegang/tilbagevenden.  
- I teams taler man meget om, hvordan elevernes tilbagevenden skal foregå, så det 

bliver så hensigtsmæssigt og rolig en proces som muligt for den enkelte elev.  
- Lærerstaben er generelt positive og får skoledagene til at fungere på bedst mulige 

vis.  

Elevråd: 

- Punktet udgår 
 

 
 
3. ’Indflytterfest’ for forældre, lærere og elever på samlet skole (D) 17.45-18.15 

Ideer til arrangement til sommer for at markere sammenlægning. 
 

- Punktet udsættes til næste møde. 
- Indflytterfest dato er den 17.9.21. 

 
4. Høringssvar  (D+B) - Bilag1 og Bilag2   18.15-19.30 

Vedr. udmøntning af nye finanslovsmidler til løft af folkeskolen  

- Bestyrelsen bakker op om model 2. 
 

5. Suppleringsvalg (B)     19.30-19.45 
Bestyrelsen skal lave overblik over, hvem der skal erstattes samt længden på den periode, som nye 
medlemmer skal vælges for. 



- Der skal findes en erstatning for Daniel og Luise – gerne med en suppleant. Valget 
ønskes afviklet inden sommerferien med effekt fra efter sommerferien. Valgperioden 
vil være gældende for en 1-årig periode. 

- Skolen orienterer via nyhedsbreve om suppleringsvalg. Bestyrelsen vil forsøge at 
finde potentielle kandidater. 

- Gårslev, kommende 0.kl. forældre, forældre fra Specialen kunne med fordel tænkes 
ind. 
 

6. Punkter til næste møde (B)    19.45-19.50 
 

- Årshjul (Årshjulet sendes ud sammen med dagsorden) 
- Økonomi og budget 

 
7. Eventuelt     19.50-20.00 

 
 
 
 
 


