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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2020 kl. 17.00-19.00 

Videomøde på Google Meet.  
Tryk på dette link: gbx-ztse-uwz 
(Det forudsætter, at du har en Gmail) 
 

Tilstede: Mette Søndergaard, Tina Bak, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne 

Lise Paysen, Rune Nielsen, Vivian Tønning 

 

Afbud: Lene Thor, Heidi Kramer 

 

 

 
1. Corona, hvordan går det på 

skolen? 
 

I dag har vi taget hul på fase 2, hvor vi har alle børn i skole 
igen og i 5 timer dagligt. Som udgangspunkt er der to voksne 
tilstede i alle klasser i alle timer.  
Måske vi lige skal justere lidt på pauserne, for at forhindre at 
eleverne mødes på vej ind og ud.  

Det har været en super dejlig dag, hvor alle børn var glade for 
at se hinanden og kunne samles i klasserne. Det vakte 
ligeledes glæde at juniorklubben også åbnede i dag. 
 

2. Meddelelser 
 Formanden 

 Medarbejdere 
 Elevråd 
 Ledelsen 

 AULA 
 Køkken 

 Ledelse SFO 

 
 

Formanden; Intet nyt siden sidst. Næste møde i skolerådet er 
i august.  

Medarbejdere; Vi har fået afsluttet fagfordelingen og vi er i 
gang med at lægge skema for næste skoleår.  
Ledelsen;  
Vi bruger meget til på corona-planlægning.  
Vi skal have drøftet økonomien på næste bestyrelsesmødet. 

Processen omkring omfangsdræn er udskudt til sommeren 

2021. Vi vil dog gerne sætte skub i processen omkring vores 
udearealer. Vi holder møde i næste uge med en 
legepladskonsulent.  
Vores skolekøkken er lige ved at være færdig – de sidste 
elementer kom i dag.  
Vi er i gang med at få skiftet alle Velux-vinduerne på 2.sal. 
Vores SFO kører nu igen på almindeligvis og det går rigtig fint. 

Vi har desværre fået 20-22 udmeldinger af SFO 
 
 

3. Fase 2 – genåbning 
Orientering 
 

Orienteringen kom i punkt 1. 

4. Personale situationen det 
kommende skoleår 
Orientering 

 

Det er endnu usikkert at sige noget i forhold nyansættelser ud 
fra ressourcetildelingen.  
Vi fik ansat to nye pædagoger lige inden corona og de er faldet 

rigtig god til. 
 

5. Planlægning af næste skoleår 
Orientering 
 

Orientering under punkt 2. 
Fagfordelingen er lukket og der lægges skema i næste uge.  
Vi er i gang med klassedannelse for kommende 7.klasse, som 
skal på Vestervang. Der bliver fire nye 7.klasser næste år. 
Herudover er der overlevering af eleverne inden ferien og det 
finder sandsynligvis også sted på meet.  
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Vores nuværende 5.klasses lejrskole flyttes grundet corona til 
næste skoleår, hvor vi også skal have kommende 5. klasse 
afsted.  
 

6. Forslag til ny 
Ressourcefordelingsmodel 
Bilag 

Vi skal have lavet høringssvar ang. Ny 
ressourcefordelingsmodel, der skal godkendes til næste 
bestyrelsesmøde 17. juni.  
En gruppe fra bestyrelsen mødes inden bestyrelsesmødet og 
laver et udkast.  
Det foreslås at gå sammen med Østervang og Nørrevang og 

sammen lave et høringssvar. Mogens kontakter dem, for at 
høre, om de vil være med.  
Hobrovejens Skoles bestyrelse vil gerne være med.  
 

- Hvem ønsker at medvirke til vores skoles 

udkast? Tina, Line, Mogens  
- Dato på, hvornår det skal laves. 

Den 16. juni holder vi møde.  
 

7. Principper Gennemgang af følgende principper: 
- Undervisningen organisering – eftersendes til 

næste møde og gennemgås der.  

- Arbejdes fordeling – Godkendt. 
- Princip for åben skole – Godkendt. 
-  

De godkendte principper lægges på hjemmesiden. 
 

De sidste principper tages på næste bestyrelsesmøde 

8. Evt. 
 

 

 

Næste møde onsdag d. 17.juni 2020 kl. 17-19, hvor vi håber, at vi kan mødes 


