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Dagsorden/referat skolebestyrelsesmøde den 15. juni 2020 kl. 17.30-  

 
Mødet begynder kl. 17.30, og vi spiser efter mødet. 

 

Tilstede: Camilla Frandsen (som gæst),  

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

161 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

 

162 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formanden: På skoleområdet 

har man fokus på, at området 

er underfinansieret, og der 

bliver nu arbejdet på, hvordan 

man kan finde flere penge 

uden at lukke de små skoler. I 

dag er der orienteringsmøde 

herom. 

 

Ledelsen:  

Der har været hærværk på telt 

og smadrede ruder. 

 

Vibeke har fået en henvendelse 

fra en mor, som synes, 

trafiksituationen er for farlig 

ude ved køs og kør. 

 

Henning fortalte, at Hedensted 

Kommune har fået tildelt 1,9 

million kr. til 

sommerferietilbud til børn og 

unge i Kommunen. Henning er 

med i en arbejdsgruppe herom. 

 

Ledelsen havde i fredags besøg 

af Egebjerg-Hansted 

Forsamlingshus, som kan 

tilbyde at levere skolemad. 

Vibeke orienterede om, hvad 

de kunne tilbyde. Ledelsen var 

meget positive herom. 

Der indkaldes til et ekstra SB-

møde på GoogleMeet d. 22/6 

kl. 16, hvor eneste punkt er, 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

om vi skal lave et samarbejde 

med Egebjerg-Hansted 

Forsamlingshus om levering af 

skolemad, og hvilke produkter 

vi vil have og ikke vil have. 

 

Personalet: Intet. 

 

Elevråd: Lærke skal sammen 

med Jesper have elevrådet 

næste skoleår. 

163 20 

min 
Skolen i dag – under Covid-19 

a) Status. 

b) Hvad vil skolen gerne tage med videre? 

Personalet har ønsker om ændringer, som 

bestyrelsen skal forholde sig til. Det drejer 

sig om: 

- Ikke have køleskabe, hverdagen 

fungerer bedre uden. 

- Ikke have vandautomater. 

- Hente elever ude om morgenen. 

- Spise efter pausen (især 0.-5. kl.). 

- Være ved egne elever i pauserne – 

måske giver det for meget arbejde. 

- Forældre ikke være ved klasserne om 

morgenen. 

- Udedage – her vil vi gerne kunne bruge 

Kastaniehøj, hvis det er muligt. 

- Hygiejne – vaske borde, håndhygiejne, 

årgangstoiletter. 

- Andet. 

B 

a) 

Folk har fundet en rytme i det 

hele. Det kræver stadig noget 

arbejde, men det fungerer ok. 

Man er jo stadig opdelt og ser 

mest dem fra sit eget team. Vi 

mangler lidt socialt samvær. 

 

Forældre-oplevelser: Der er 

større afstand mellem skole og 

forældre. Man har af gode 

grunde ikke den store skole-

kontakt, hvilket man savner. 

Der høres kun positive ting. 

Positive tilbagemeldinger på, 

når eleverne har været udenfor. 

Det har nogle gange været 

svært som forælder at hjælpe 

til under nedlukningen. Det 

faglige niveau er anderledes nu 

pga. nødundervisning, som vi 

kører. Dejligt, hvad man har 

formået at gøre, og at man har 

kunnet beholde gejsten. Der 

køres prøver i udskolingen. 

Nogle fag, som musik, fysik 

osv. er lidt hårdere ramt. 

 

b) 

Er på baggrund af et 

reflektionsbrev, som 

personalet har lavet ift., hvad 

man vil tage med videre af 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

gode ting. Vibeke uddybede 

punkterne. 

 

Tilbagemeldinger fra 

bestyrelsen: 

Eleverne vil måske være 

ærgerlig over at fjerne 

vandautomaten. 

Dejligt, at personalet gerne vil 

alle disse ting. Et ønske om, at 

man kan fylde vandflasken op  

på skolen. Om det er i en 

automat eller en håndvask er 

lige meget. Erfaringen pt. er, at 

mange bruger vandautomaten 

som en undskyldning for at 

holde en pause, at flasken skal 

fyldes. Det kan være træls at 

have en tung vanddunk i 

rygsækken, så den er skæv. 

Nogle tilkendegiver, at det er 

ærgerligt, hvis man ikke kan få 

koldt vand. Det sviner med 

vand på gulvene pga. 

vandautomater, hvilket er et 

problem. Flere vil gerne have, 

at det prøves af, og så 

evaluerer vi på det. Hanne vil 

helst ikke have, at eleverne 

skal være udenfor inden 

skoletid. 

Bestyrelsen vedtog, at vi 

prøver tingene af og evaluerer 

til december. 

164 20 

min 
Skoleårets planlægning 

a) Under hensyntagen til de sundhedsmæssige 

retningslinjer arrangerer vi en sidste 

skoledag for 9. årgang tirsdag den 23. juni. 

Dette præsenteres på mødet. 

b) Vi har nu fået retningslinjerne for 

translokationen. Den skal afholdes 

klassevis, den nærmeste familie må deltage 

(hvis der er plads), det må ikke have 

karakter af en fest, tidsmæssigt skal det 

være begrænset, hygiejne, afstand. På 

B 

 

a): Vibeke fortalte, hvordan 

sidste skoledag bliver hos os. 

 

b): Det afholdes klassevis. 

Hver elev må have 2 med. 

Hver familie står ved eget 

bord. Der bliver sunget og 

holdt tale mm. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

mødet vil I få at vide, hvordan vi gør. 

Skolebestyrelsen skal desværre ikke deltage 

i år. 

c) Samarbejde med forældreråd. Er det 

forældrerådene på 1., 4. og 7. årg. der 

inviteres (hvis vi må)? I så fald hvem står 

for aftenen? Dato for mødet? 

d) Skolebestyrelsen har tidligere ønsket, at 

personalet evaluerer antallet af 

forældremøder/udbyttet af disse. Da få 

klasser har kunnet afholde 2. forældremøde, 

anbefaler personalet, at der i det kommende 

skoleår fortsat er to forældremøder i 

klasserne, hvorefter det evalueres.  

e) Fordeling af kontaktpersoner til klasserne – 

deltagelse i forældremøder, hvis det er 

muligt. 

Forslag: 

0.årg. – Kristina 

1.årg. – Morten 

2.årg. – Kasper 

3.årg. – Kristina 

4.årg. – Hanne 

5.årg. – Charlotte 

6.årg. – Jonna 

7.årg. – Claus 

8.årg. – Morten 

f) Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder 

i 20-21 – disse følger. 

g) Skolebestyrelsens årsberetning. Morten har 

sendt et forslag til årsberetning. 

c): Det er 1. og 7., der inviteres 

torsdag den 1. oktober. Nogle 

fra SB skal med. Hanne, 

Charlotte og Dorthe kommer 

med et oplæg. 

 

d): Vi rykker evalueringen, da 

vi pga. Corona ikke nåede at 

holde alle møderne. 

 

e): Fordelingen er godkendt. 

 

f): Datoerne bliver 31-8, 6-10, 

4-11, 3-12, 18-1, 25-2, 14-4, 8-

6 

 

g): Årsberetningen blev 

godkendt med få rettelser. 

165 15 

min 
Lektiepolitik 

Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet i marts, 

hvor politikken blev behandlet, bliver der lavet et 

forslag til en revideret lektiepolitik. Der arbejdes 

på, at forslaget kan sendes ud inden mødet. 

B 

Bestyrelsen bakker efter en 

enkelt rettelse op om forslaget, 

og personalet skal nu se den. 

166 10 

min 
Økonomi og budget 2020 O 

Henning gennemgik budget for 

2020. Pt ser det ud til, at 

skolen kommer ud med et 

underskud på 2.500.000, 

hvilket skyldes de segregerede 

elever. 

167 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Hanne skriver 3 linjer til 

opslagstavlen på Aula. 

168 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

 

D 

Vi indkalder til et 

GoogleMeet-møde den 22/6 kl. 

16, hvor eneste punkt er, om vi 

skal lave et samarbejde med 

Egebjerg-Hansted 

Forsamlingshus om levering af 

skolemad, og hvilke produkter 

vi vil have og ikke vil have. 

 

Bestyrelsen vil gerne høre lidt 

mere om erfaringer fra 

nedlukning/hjemmeundervisni

ng samt det generelle arbejde 

nu her. 

Bestyrelsen vil også gerne høre 

elevrådets oplevelse. Det 

kommer på næste 

elevrådsmøde. 

169 2 

min 
Evt. 

 

 

Intet 

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Husk evt. punkter sendes til Morten eller 

Vibeke inden mødet. 

 

Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

 

 

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt. 

Princip for den understøttende undervisning. 

Periodehjul for skolebestyrelsens arbejde set over 4 år (Præsentation af afdelingerne, Broen, SFO, 

bibliotek, arbejdet med inklusion/segregering …) 
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Årshjul 2019 – 2020 

Dato Emne Indhold 

 

26. august 

 Temamøde om skolehjemsamarbejde 

med udgangspunkt i 

fokusgruppeinterview med forældre. 

 

17. september 

 Arbejde videre med principperne.  

30. oktober 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

18. november kl. 16.30 ekstra møde 

 Proces om ny skolepolitik.  

12. december 

 
 

 

27. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

3. marts 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

1.april 

 Skoleårets planlægning.  

   

14. maj 

 Skoleårets planlægning.  

 Regnskab, budget.  

 Translokation.  

15. juni 

 Translokation.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


