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Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 02. september 2020 
Tidspunkt 18.00-20.00 
Mødested Mødelokalet UG 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Heidi 

Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund,  
Peter Goth, Kristine Barsøe Lauritsen, Malene Stidsen, Irene Koza 
 

Fraværende Jonas Rasmussen 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

DAGSORDEN  
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

02092020-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

 
02092020-02 
Konstituering af ny bestyrelse  
Bestyrelsen fortsætter. 
Lotte Liebst er formand, Jacob Juhl Nielsen næstformand. 
 
 
02092020-03 
Bestyrelsens arbejde, fra årshjul 
Præsentationsrunde af medlemmer.  
Mødes en gang om måneden, 1. onsdag kl. 18-20. 
En række faste punkter, der fremgår af årshjulet. Man kan altid byde ind med punkter til dagsordenen. 
Ved høringssvar laves et høringssvar fra bestyrelsen ud fra dialog med Jonas. De samlede høringssvar 
fra MED, Jonas og SB skal helst fremstå som et. 
Mærkesager f.eks. LOMA, trafik osv. tages op løbende. 
Nyt fra skolebestyrelsen sendes ud en gang om måneden i forsøg på at være udadvendte. 
Møde med klasserådene 
 
 
02092020-04 
Nyt fra elevrådet 
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Er ikke konstitueret før næste møde 
 
 
02092020-05 
Spørgsmål til referat fra FU 
Der er ikke kommet noget referat. 
Evaluering af møde med FU 
Dagsorden skal afleveres 3 mdr. før, hvilket er meget tidligt. 
Det har åbnet op for relationer. Fungerede godt. Samme punkter som sidst, giver et indtryk af at der ikke 
er sket noget på et år.  
Der skal allerede nu være fokus på hvad der ønskes svar på næste gang. Forberede noget bedre fra 
vores side, for at få dem mere med os. 
Forundring over kommunikationen. Informationer kommer ikke videre til FU fra de forskellige udvalg. Der 
er en træghed i kommunikationen.  
Der var punkter der var enighed om, men der bliver ikke fulgt op på det. 
God idé at lave en evaluering, hvor der bliver drøftet hvad der skal følges op på.  
Vi var ikke godt nok forberedt. Ikke afstemt. Vi figurerede ikke som hold, men stillede med hver vores 
dagsorden. Det er vigtigt at mødes før for at afstemme. Vigtigt at fremstå som en enhed. 
Nogle ting virker for personlige og ikke som noget der fremstilles på skolens vegne. 
Det var godt at starte med noget positivt.  
Det kan være svært at finde niveauet for hvad der snakkes om på de møder. Det kan blive for indforstået, 
det skal vi have for øje. 
En idé er at sende en dagsorden til FU en måned før med punkter og eksempler, så de kan forberede sig. 
Der laves et skriv til FU med tak for mødet. Dem der har haft punkterne skriver om dem. Deadline d.18/9. 
 
 
02092020-06 
Nyt fra skoleleder og formand for skolebestyrelsen 
Afbud fra Jonas til dette møde 
Møde (budget) i morgen i Havdrup. Jonas og Lotte deltager. Høringsfrist i næste uge. Lotte laver udkast til 
høringssvar og sender rundt. 
Henvendelse fra forældre vedr. Corona positiv elev. Utilfredshed med udmelding fra skolen. 
Ny naturfagslærer ansat.  
Vi får en ny gruppe i J-tilbuddet pr. 1/1-20. Der skal ansættes to lærere. 
Vi får en mellemform i X-tilbuddet. Der ansættes en lærer med erfaring inden for autisme, angst og 
skolevægring.  

02092020-07 
Møde for alle forældre, planlægning af det, fra årshjul 
Afholdes af praktiske årsager ikke. Punktet tages op igen til november.  

02092020-08 
Forældremøder, evaluering af deltagelse 
SB kommer ud til færre klasser i år pga. Corona, klasser kan ikke samles. Svært når man ikke kan tage 
klasserne i fælles flok. 
Personlig fremmøde i 0.kl giver god mening. Ellers kan deltagelse afløses af 3.min. video. 
Video laves i maj måned, så den er klar til skolestart. 
Hvad forventes kontaktforældre? 
 
 
02092020-09 
Evt. 
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Spørgsmål vedr. håndtering af Corona gemmes til næste gang.  
Drøftelse af mobiltelefonpolitik. 
 
 
 


