
       
 
 

 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 17.6.2020 
 

 
 

Mødedato 

17.06.2020 

Mødested/lokale 
’Gamle’ lærerværelse, 

Fælleshåbsskolen 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, ledelse, medarbejderrepræsentanter. 

Referent 

Søren Mikkelsen, viceskoleleder 

Afbud 

 

 
 
1. Godkendelse af referat 

 
 Godkendt 

2.  Orientering 
Formand: 
Byggeproces 
 
Ledelse: 
Ansættelse af personale til 
special 
Fagfordeling 
Dimission og sidste skoledag 

 
Medarbejdere:  
 
Vildanden: 
 
Elevråd: deltager ikke 

 

 Formand: Vedr. Byggeproces: Vi afventer resultatet af udbud. 
Administration og personalerum er ikke med i dette byggeprojekt, men 
udmeldingen fra forvaltningen er, at dette vil blive prioriteret i en anden 
runde. 
Der er snart trafikmøde, som beskæftiger sig med de nye trafikale forhold 
forbundet med hal og skolebyggeri – herunder parkeringsforhold med en 
eller anden tilknytning til den nye SFO og Indskoling. 

 Ledelse: Der er ansat en ny medarbejder til specialafd.  
I forhold til fagfordeling, skemaer m.m. er vi i år forsinket i forhold til 
normalen. Vi forventer at kunne sende skemaer ud til forældre i uge 26.  
I forhold til opstart i august forventer vi at starte op med normal skolegang. 
Mht. sidste skoledag, så er der lavet et fint setup med respekt for corona-
restriktioner, som ligner det, børnene normalt kender. 
9.klasse afholder sidste skoledag tirsdag med udklædning m.m., men dog 
ingen karamelkast. 
Dimission afholdes som en drive-in seance på parkeringspladsen, hvor der er 
plads til 50 biler. 
På Skovbyvej er skemaer og fagfordeling i hus. Alle børn er nu tilbage i egne 
klasser, da der er plads til alle elever i stamklasser. Vi er i gang med at sige 
farvel til 2.årgang, og vi er i gang med overlevering både fra børnehave og til 
Fælleshåbsvej. Sidste skoledag er også planlagt. Frikvartererne afholdes 
stadig på skift. 
På mellemtrin og overbygning er der god ro og intet nyt. Eleverne glæder sig 
til at kunne komme tilbage i stamklasserne.  
Kollegialt ses vi ikke meget, da personalet er sammen med eleverne hele 
tiden, så vi begynder efterhånden at savne hinanden. 



Den blå mandag er planlagt til den 7.september – som foregår i Århus og 
Tivoli friheden. 
Mht. Vildanden tælles der pt. børn i forhold til, hvordan bemandingen ser ud 
til næste år. Fra august forventes der at være 27 børn. I slut august er der 
aftalt pædagogisk tilsynsbesøg på Vildanden. 
Bestyrelsen udtrykker bekymring for mængden af arbejdsopgaver forbundet 
med den koblede afdelingslederfunktion på Skovbyvej – som indeholder en 
indskolingsafdelingslederfunktion, SFO-leder og leder af børnehave. 
Bekymringen retter sig specielt i forhold ti,l hvad der kommer til at ske næste 
år med den forventede ekstra arbejdsbyrde forbundet med 
sammenlægningsprocessen. 
Ledelsen tager emnet op med forvaltningen. 

 Bestyrelsen behandlede en forældrehenvendelse. 
 

3. Valg til skolebestyrelsen 
(O+D+ 
 Status på valg til 
skolebestyrelsen (tidsplan, 
opslag, rekruttering af 
kandidater mv.) 

 

 Den 26.8. er der opstillings/valgmøde.  

 Michael, Bitten og Tina er på valg. Tina og Bitten ønsker ikke genvalg. 

 2.9. er seneste dato for opstilling af kandidater. 

 8.9. er seneste dato for aftale om fredsvalg. 

 11.9. er seneste dato for udsendelse af stemmemateriale – elektronisk 
afstemning. 

 18.9 Afstemning afsluttes og valget offentliggøres. 
 

4. Årsberetning (D+B)  
 

 Anja samler de 2 udkast til årsberetning i et samlet fælles skriv. Det sendes 
herefter rundt til bestyrelsen til godkendelse. 
 

5. Årshjul for kommende 
skoleår (D+B)  
Udvalg nedsættes til at 
udarbejde årshjulet. 

 

 Bestyrelsen nedsatte et udvalg til at arbejde med årshjulet. Luise og Søren 
udarbejder et nyt udkast til årshjul, som er klar til næste bestyrelsesmøde. 

6. Datoer for 
bestyrelsesmøder næste 
skoleår (B) 

 Mandag d.17.8., tirsdag den 15.9., onsdag den 21.10., torsdag den 19.11., 
mandag d.14.12., tirsdag den 19.1., onsdag den 24.2., torsdag den 18.3., 
mandag den 26.4., tirsdag d.25.5., onsdag den 16.6. 

 Ledelsen tjekker op på ovenstående datoer i forhold til udfordringer med 
skolens øvrige kalender og aktiviteter. 

7. Valg af repræsentanter fra 
skolebestyrelsen til 
forældremøde i kommende 
skoleår (B) 
 

 Mikael 2.kl og 5.kl., Ane 0.kl., 1.kl. og 3.kl., Bitten 4.kl., 6.kl., Tina 7.kl., Marie 
Luise 8. og 9.kl. Special: Anja 

8. Evt. 
 

 

9. Punkter til næste 
dagsorden 

Årshjul for kommende skoleårs 
bestyrelsesarbejde 

  

 


