
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 250521 
 

Mødedato 

25.05.2021 

Mødested/lokale 

Fysisk møde i gl. personalerum 
 

Mødetidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Evt. afbud bedes meddelt til 

Vibeke Faber Mølholm 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B)    17.00-17.05 
 

 
2. Orientering (O)      17.05-17:45 

 
Formand: 

 Der har været møde med den nye halbestyrelse, og der tegner sig et godt samarbejde. 
 
Skoleledelse: 
- Status på byggeri 

 Orientering ved SM og rundvisning. 
- status COVID-19 

 Der har været lidt hjemsendelser i forbindelse med Corona. Ved kviktest vil der normalt ikke 
ske hjemsendelser, da der henvises til PCR-test. Men da der var 4, der reagerede positivt på 
kviktesten, så blev det besluttet at sende 2 klasser og 2 lærere hjem. Heldigvis var der ingen 
positive i efterfølgende PCR test. 

 I forhold til sidste skoledag må der godt kastes karameller, men klasserne skal stadig være 
adskilt. 

- ringetider/læringsbånd 
 Det er vigtigt at være tydelig i forhold til kommunikationen til forældre, at der bliver længere 

pauser til at børnene kan spise deres mad, og at der som konsekvens af længere pause frigives 
lærerkræfter til, at alle årgange får flere holdtimer bl.a. med niveaudelt undervisning. 

- fagfordeling 
 Der vil blive være engelsk og musik i 1.kl. 
 7.kl. vil blive tilbudt alle 4 praktisk-musiske valgfag (musik, HDS, Billedkunst, Madkundskab). 

- nyansat afdelingsleder 
 Julia starter på tirsdag den 1.6. 

- stillingsopslag ledende pædagog 
 Ansættelsessamtaler den 3.6. og den 10.6. 

 
Medarbejdere: 

 På Skovbyvej står alt udelukkende på pakning og flytning. Der er en fornuftig plan for det hele. 



 Mellemtrin og udskoling – alle har det godt omstændighederne taget i betragtning. 
 

3. ’Sammenflytningsfest’ for forældre, lærere og elever på samlet skole (D) 17.45-18.00 
Ideer til arrangement til sommer for at markere sammenlægning. 
 
- Arrangementet vil vare et par timer den 17.9. Det præcise tidspunkt på dagen er endnu ikke 

fastlagt. Der vil være taler, personaleband, boder, udstillinger m.m. 
 

 
4. Økonomi og budget (0)    18.00-18.20 

- Skolens økonomi står over for en række økonomiske udfordringer det kommende skoleår, som 
overordnet set gør det vanskeligt præcist at forudsige dels skolens reelle budget, samt hvad 
skolens forventede resultat vil blive. Det skyldes primært 3 faktorer: afgang af 9 ud af 25 elever 
i vores PLUS-klasse, afgang af et endnu ukendt antal elever til Munkebjerg Friskole og så en 
reduktion af skolens økonomiske tildeling, som følge af sammenlægning af to matrikler til én 
skole. I alt vil det kunne påvirke skolens budget negativt i størrelsesorden 1-3 mio.kr.  

- Skolen har dog forsøgt at tage de fornødne forholdsregler i planlægningen af næste skoleår, og 
forvaltningen er opmærksom på, at skolen det næste års tid står med nogle fortrinsvist 
engangsøkonomiske udfordringer. 
 

5. Rundvisning i ny indskoling    18.20-19.00 
 

6. Spisning 
 

7. Struktur på eftermiddagstilbud SFO   19.20-19.40 
Ledelsen fremlægger struktur på eftermiddagspasning fra kommende skoleår. 
- Fra næste skoleår placeres eftermiddagsklub til fysisk at være placeret på Fælleshåbsvej. 

Aftenklub fortsætter i Brejning et stykke tid endnu. Primær årsag er ,at det er et meget dyrt 
tilbud rent bemandingsmæssigt, som udhuler andre pasningstilbud. Meldes ud med næste 
nyhedsbrev. 
 

8. Suppleringsvalg (B)     19.40-19.50 
Bestyrelsen skal lave overblik over, hvem der skal erstattes samt længden på den periode, som nye 
medlemmer skal vælges for. 
- VF skriver omkring suppleringsvalg i næste nyhedsbrev. Der er behov for suppleringsvalg af 2 

nye bestyrelsesmedlemmer. Til orienteringsmøder i indskoling vil det være en god ide at 
orientere forældrene omkring bestyrelsesarbejdet. Anja vil gerne deltage som 
bestyrelsesrepræsentant den 21.6.  
 

9. Punkter til næste møde (B)    19.50-19.55 
- Ordensregler 
- Årshjul (husk bilag) – udkast til datoer for b-møder. 
- Fordeling af forældremøder m. bestyrelsesrepræsentation.  
- Opfølgning på visitation og økonomi. 

 
10. Eventuelt     19.50-20.00 

Afsætning af elever v. Hørgyden – indsats? 
 
 
 
 


