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REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

06052020-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Under evt. Valg til skolebestyrelsen 
 

06052020-02 
Nyt fra elevrådet 
De ældste elever savner skolen, savner kammerater og det faglige. 
Der er ikke afholdt elevrådsmøde under coronakrisen 
 

06052020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat april 
Mødet 15. maj med FU er aflyst 
Der er fremrykket nogle anlægsprojekter for at støtte op om det private erhvervsliv, det er blandt andet os 
som skole der er fremrykket og vi får nogle gode ting lavet i den næste tid. 
Politikkerne har kigget på kvalitetsrapporten. 
 

06052020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Herunder status på Corona 
Der er mange blandede meldinger fra Christiansborg – vi venter spændt og håber de store elever kan få  
 
 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=ed55a1c6-e99c-47fe-b7aa-ecf963d11fba
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lov at komme i skole. Vi har 4 scenarier vi kan få brug for alt efter hvad Mette F siger.  
Scenarie 1, vi tænker 2 hold 8-11 og 11.30-14.30 hvis de må komme i skole. Vi sætter telte op og låner 
idrætscentret og har nogle enkelte lokaler tilbage de kan bruge. 
Nogle dage i telt og nogle dage i lokaler. 
Vi køber festival stole som de øvrige elever har, vi er i gang med at skaffe internet til telte. 
Vi tænker onsdag er første skoledag for vores elever. Hvis de må komme retur. 
Scenarie 2, er at sundhedsmyndighederne ændrer retningslinjer til 1 meters afstand. Det kan vi være i 
lokalerne.  
Scenarie 3, er at elever og lærere kan mødes i parker og på stranden 
Scenarie 4, som nu – ingen elever er velkomne her på skolen og sammen med deres lærere 
Vi har fået godkendt at sætte telte op, vi har søgt om byggetilladelse og har nu fået det. 
 
 
06052020-05 
Skolebestyrelsens principper 
Der er sendt et princip rundt om forældresamarbejde fra Line. Der indkaldes til nyt møde i gruppen og den 
gøres færdig inden ferien. Lærer og pædagog kigger også på princippet og kommer med input. 
Nyt princip af klasselærerfunktionen, indtjening af penge til skolerejse og lejrskoler, princip om 
vikardækning er af ældre dato. Der kigges på principperne og punktet skal på til næste møde. 
 
Der overvejes dialogmøder med de ansatte og ikke kun med forældre, som vi har forsøgt os med før. 
 
Vi overvejer nogle temamøder næste år for lærerne og skolebestyrelsen er meget velkommen den ene 
gang. 
 
06052020-06 
Trivselsundersøgelse fra årshjul 
Udsat, vi har fået nogle dage mere at svare i pga. Corona 
 
Trivsel for de ansatte sætter vi på dagsorden til næste møde, vi har lige fået resultaterne og vi har i MED 
valgt 5 indsatsområder vi ønsker at arbejde med. 
 
06052020-07 
Fagfordeling fra årshjul 
Vi er startet senere end planlagt pga. corona, vi har skubbet det 14 dage. Vi har ansat 4 i går. Uden 
skolebestyrelsen pga. corona og minimal mødevirksomhed. 
 
 
06052020-08 
Møde med FU fra årshjul 
Mødet er aflyst for nu og vi hører mere 
Der arbejdes på punkterne frem til vi hører mere, vi skal blandt andet snakke om kvalitetsrapporten  
 

06052020-09 
Eventuelt 
Valget, vi vil gerne holde et nyt valgbestyrelsesmøde vi afventer mandag og Mette F. 
 
Trafik Helle har nu kigget på droneoptagelser og der skal laves en indstilling på, om det er en god ide at 
lukke vestregrænsevej mellem 7.40 og 8.15. Der er udfordringer og vi kan igen nævne at lukke op ned 
mod børnehaven fra idrætscentret. 
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Der spørges til det sidste brev omkring tilbage betaling af SFO tilbud for de få dage fra vi kunne åbne og til 
vi åbnede, vi har ingen spørgsmål fået her på skolen. 
 
Vi har gode onlinemøder, og eleverne har gode onlinemøder, det er super rart. 
 
Vi overvejer et møde i juni, ekstraordinært i skolebestyrelsen grundet corona. 
 
 
 


