
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 29.09.20 

 
Mødedato 

29.09.2020 

Mødested/lokale 

’Gamle’ personalerum v. kontoret      
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Ane kommer senere, afbud fra Anja 

Evt. afbud bedes meddelt til 

Vibeke Faber Møl-

holm 

Direkte telefonnr.  

21579648 

Referent: 

Søren Mikkelsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B)    18:00-18:05 

 

2. Konstituering af ny bestyrelse (B)    18:05-18:30 

 

 Formand  Michael Riise 

 Næstformand  Helle Westergaard 

 Bestyrelsesmedlem Lisbeth Eichenwald Thomsen 

 Bestyrelsesmedlem Daniel Gerner Knudsen 

 Bestyrelsesmedlem Marie Luise R. Ebbesen 

 Bestyrelsesmedlem Ane Kronborg Madsen 

 Bestyrelsesmedlem Anja Hansen 

 

3. Orientering (O)     18.30-19:10 

 

Formand: 

-Status på byggeri (se nedenfor). 

 

Skoleledelse: 

- Status på byggeri: 

 Der er kommet ny projektansvarlig fra forvaltningen på byggesagen, som virkelig er gået i dybden 

med at finde gode helhedsløsninger for skolen. I den forbindelse arbejdes der også på at administrati-

onen flyttes og samles centralt på skolen. 

 

- Opstart efter ferien: 

 Skolen er startet op med en almindelig skolehverdag efter ferien dog med forbehold for diverse  

Corona-restriktioner – herunder årgangsopdelte udeområder. 

 Motionsdagen aflyses ikke, men bliver klasseopdelt. 

 Har ansat en ny pædagogisk vejleder, således at skolen nu har 2 pædagogiske vejledere. Har også 

midlertidigt ansat en pædagog til en understøttende indsats på mellemtrinnet.  

 



 

- Skolens hjemmeside 

 Aula-hjemmesiden opdateres og gøres mere aktuel. 

 

- Barselsvikariat – stilling er opslået 

 Der er pt. planlagt ansættelsessamtaler den 29.10. (Dato ændres og en ny meldes ud). 

 

Medarbejdere: 

 På Skovbyvej – de gode erfaringer fra Corona-nedlukningen er vi fortsat med at bruge (bl.a. i for-

hold til legeplads). Læsebåndene ændres gradvist til læringsbånd, således at Skovbyvej matcher Fæl-

leshåbsvej på det punkt. 

 

Vildanden: 

 Børnehaven er i konstant vækst og nærmer sig snart 30 børn. 

 Der arbejdes på en løsning i forhold til at Ulla ikke skal være leder af børnehaven, når der samtidig 

skal flyttes til ny matrikel. 

 

Elevråd:  

 Ny formand for elevrådet er Matthias Hegested 7.c – og næstformand er Sebastian Rasmussen 8.c 

 En forsøgsordning med en kogekedel er desværre nedlagt pga. Corona og manglende rengøring m.m. 

 Udtrykker bekymring i forhold til musical – om det rent praktisk kan gennemføres grundet Corona. 

Skolens ledelse er meget opmærksom på problemet. 

 

4. Spisning      19:10-19:40 

 

5. Lærerens Dag 5/10 (B)     19:40-20:00 

 

 SM afhenter kage kl. 7, Ane laver et kort, som afleveres på kontoret fredag d. 2/10 og laver et skriv 

til Aula. 

 

6. Fælleshåbsskolens vision (O, D)    20:00-20:20 

 

 Punktet udgår og udsættes til et senere bestyrelsesmøde. 

  

7. Samarbejdsaftalen (O)     20:20-20:55 

 

 Brochure eller håndbog fra Skole & Forældre om bestyrelsesarbejdet bestilles. Vibeke ser på det. 

 

8. Punkter til næste møde (B)    20:55-21:00 

- princip for skole-hjem-samarbejde 

- oplæg om talentstrategi/SK 

- oplæg om forebyggende AKT/LP 

- årshjul 

 

9. Eventuelt 

 Arbejdsgruppe for skole-hjem-samarbejde nedsat med deltagelse af: 

- Torben (medarbejderrepræsentant) 

- Luise (bestyrelse) 

- Vibeke (skoleleder) 

- Ann (medarbejderrepræsentant) 

 



SM redigerer ”Et værdifuldt skole-hjem-samarbejde” - nye farver + ændre ”intra” til 

”Aula”. 

 

 Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 20/21 
o Onsdag den 21.10. 
o Torsdag den 19.11. 
o Mandag den 14.12. 
o Tirsdag den 19.1. 
o Onsdag den 24.2. 
o Torsdag den 18.3. 
o Mandag den 26.4. 
o Tirsdag den 25.5. 
o Onsdag den 16.6. 

 

 

 


