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Skolebestyrelsesmøde 05.03.2020 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00  

Forældrerepræsentanter: Helle Liske Rosenvinge (HLR), Berit Fabricius (BF), Loa Dahl iversen (LDI), Kirstine 

Rosenbeck Gøeg (KRG), Heidi Johansen (HJ), Linda Marie Smith Pedersen (LSP) 

Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR) 

Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg Nielsen 

Afbud: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA) 

Referent: JF 

 

1. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen 
 

2. Gensidig orientering  
a. Nyt fra ledelsen 

I forbindelse med ansættelsesstop og mobilitetsuger har skolen meldt ind med en undertallig 
lærer i K-klasserne.  

b. Nyt fra elevrådet 
Elevrådet arbejder en trakfikkampagne. SB18 er klar til at bakke op om tiltaget. 

c. Nyt fra MED 
Der har været møde i dag hvor der blev drøftet mobilitet og Nationale test. 

 

3. Valg til skolebestyrelsen (orientering) 
Bilag er vedlagt vedr. proces 
 
Der mangler et ordinært medlem til SB18 og to suppleanter. Der er i øjeblikket en periode hvor 
nye kan opstille. SB18 gør en indsats for at gøre forældre om at der mangler medlemmer i 
skolebestyrelsen. 
 
Der er opstillingsmøde d. 16.marts kl. 16.00 – 16.30. SB18 opfordres til at deltage til dette møde. 
 
SB18 sender besked ud til alle forældre på Aula og laver opslag på Facebook. HLR laver udkast. 
 

4. Økonomi (orientering samt beslutning) 
Årsopgørelse 2019 samt især timebevilling for kommende skoleår. 
 
Budget for 7/12 af 2020 blev gennemgået og kommenteret i bestyrelsen. SB18 har en 
opmærksomhed på udviklingen af indkøb af digitale læremidler. 
 
Forslag til budget udleveres som bilag til SB18 inden bestyrelsesmødet. 
 

5. Status nye 0. klasser (orientering) 
Der er indskrevet 31 børn til kommende 0.årgang 
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6. Årshjul (godkendelse) 
Godkendelse samt evt. korrigering af årshjul (fremsendt med dagsorden for sidste møde) 
 
Udsættes til kommende møde 
 

7. Årgangsforældremøder foråret 2020 (drøftelse og beslutning) 
Skolebestyrelsen deltager på årgangsforældremøder 2020 – hvad skal vi kommunikere? Desuden 
beslutning vedrørende rollefordeling 
 
SB18 deltager på forældremøderne efter sommerferien. Oplæg om kommunikation på disse 
møder tages op på et senere SBmøde. 

 

8. Opstart skolefest 2020 (drøftelse) 
Indledende drøftelse, samt første take på en rollefordeling 
 
HLR laver et kort skriv med vigtige datoer som sendes ud til forældre. Dato for fest d. 28/5. 
Forældreråd inviteres til orienterende møde i uge 18 
 
Input: Online bestilling af mad, opfordre til også at medbringe madkurv. 
 
Udvalg: HLR, BF 
 
 

9. Nationale test 
De Nationale test er sat på standby og det er op til den enkelte skoleleder at beslutte om de 
Nationale test, der skal tages her i foråret.  Ledelsen har i samråd med medarbejderne besluttet 
ikke at afvikle de Nationale test dette forår. Dog kan skolen blive udtrukket til alligevel at 
gennemføre testene. Dette afgøres medio marts.  
SB18 bakker op om beslutningen. 
 
 

10. Princip: Evaluering (drøftelse og beslutning) 
Materiale eftersendes 
 
Punktet udsættes. 

11. SB18-FOKUS: Skolegård (info samt drøftelse) – v. udvalget 
Status fra møder med studerende 
Status fra designudvalg 
Status på fundraising 
 
Der er to grupper specialestuderende der arbejder videre med projektet. Grupperne laver indslag 
til skolefesten. Opmærksomhed på at det de studerende præsenterer er et forslag for hele 
skolegården – et bud på hvordan en fremtidig skolegård kunne se ud. 
 
Der arbejdes videre med de studerende i forhold til en procesplan og elevinddragelse og Pernille 
Voldby (elevrådskontaktlærer) og Gudrun Stefansson inddrages i designudvalget og at dette 
efterfølgende udvides yderligere. 
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Udvalget indkalder snarest Aak-byg til dialog om den fremtidige proces. 
 
Status på fundraising er vedlagt som bilag til dagsorden 
 

12. SB18-FOKUS: Fællesskaber (drøftelse) 
Fortsættelse af drøftelse fra sidste møde om oplæg fra Berit og Kirstine samt beslutning 
vedrørende næste skridt 
 
På aprilmødet laver udvalget et oplæg og udfra dette skal der tages en beslutning ift. Hvilken vej 
temaet om fællesskaber skal i retning af. På mødet inviteres skolens KIT-team til at uddybe, 
hvordan der arbejdes i skolen – der afsættes 90 minutter. 
 
Udvalget sender sagsfremstilling til SB18 og KIT inden mødet 
  

13. Evt. 
 
Vedr. Coronavirus 
Skolen følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Der er sat håndsprit-dispensere op centrale 
steder på skolen. Der er et ekstra fokus på håndvask, dette er drøftet i klasserne. Ledelsen har 
fået enkelte henvendelser fra forældre med spørgsmål om hvordan situationen håndteres på 
skolen. 
 
 

14. Kommunikation på baggrund af dagens møde 
 

 


