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Skolebestyrelsesmøde 11.06.2020 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 20.00 (incl. Spisning) 

Forældrerepræsentanter: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA), 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 (HZA), Jørn (JØ),  

Referent: JF 

 

0. Besøg fra de studerende fra AAU kl. 17-18.  
De to grupper, som vi har samarbejdet med vedr. skolegård præsenterer deres arbejde. 
Grupperne imødeser bestyrelsens feedback. 
 
En meget spændende, inspirerende, gennemtænkt og gennemarbejdet præsentation fra de to 
grupper af studerende. Skolegårdsudvalget har udvalgt fire leverandører og har sendt info til dem 
mhp. at få tilbud og ideer. SB18 involveres igen når tilbagemeldingerne fra leverandørerne er 
behandlet i udvalget. 
 
Der er opmærksomhed på interessent-inddragelse fra udvalgets side. 
 
Udvalget laver en masterplan også mhp. fundraising 
 

1. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen 
 

2. Gensidig orientering  
a. Nyt fra ledelsen 

Afslutning på 6. årgang bliver anderledes i år. Der må ikke kastes med karameller og en del af 
afslutningen foregår klassevist. 

b. Nyt fra elevrådet 
c. Nyt fra MED 

MED har haft et møde siden sidst, hvor fokus var på arbejdet under COVID-19 perioden. De 
positive elementer fra den seneste periode, blev også vendt og en evaluering af de positive og 
negative konsekvenser i perioden er på dagsordenen på kommende personalemøder.  

 
3. Opsamling på hjemsendelse og genåbning af skolen grundet covid-19 (kortere fælles drøftelse) 

Fælles opsamling på foråret 2020, herunder evt. læringspunkter som bestyrelsen ønsker at 
arbejde videre med. 
 
Skolen har oplevet stor opbakning fra forældre i perioden. Kommunikationen har været 
indimellem været svær, da den er foregået online og på flere forskellige platforme. 
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En afledt konsekvens i Corona-perioden er meget mere ro på de trafikale udfordringer. De 
forskudte mødertider gør, at flere børn selv transporterer sig i skole. 
 
 

4. Skolefest (beslutning) 
Det indstilles, at skolefest i 2020 endeligt aflyses samt at dato for skolefest i 2021 bliver 27. maj 
2021. 
 
Skolefesten 2020 aflyses.  
 

5. SB-valg (orientering) 
Udfaldet af opstillingsrunde samt videre proces. 
 
Der er gennemført fredsvalg, der er to forældre, der har valgt at stille op til SB18.  Navne 
offentliggøres senere. 
 

6. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering) 
Orientering om udvalgte virksomheder, besigtigelsesrunde samt forløb de næste måneder. 
 
Se punkt 0 
 

7. SB18-FOKUS: Fællesskaber (drøftelse) 
Drøftelse af oplægget præsenteret først på året. 
 
Næste skridt er at KIT-teamet inviteres med for kvalificere fokus: Fællesskaber  
 
 
 

8. Evt. 
 
- Datoer for kommende SB18-møder kommunikeres ud inden sommerferien. 

 
- SB18-deltagelse på forældremøder efter sommerferien. Tema Skolegård og Fællesskaber. 

KRG (fællesskaber) og HLR (skolegård) laver udkast til to slides med pointer fra SB18. Dette 
deles med SB18 på første SB-møde efter sommerferien. 

 
 

9. Kommunikation på baggrund af dagens møde 
 

 


