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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2020 kl. 17.00-19.00 

 
 

Tilstede:  Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, 

Rune Nielsen, Tina Bak 

 

 

Afbud: Heidi Kramer, Lene Thor, Mogens Thomassen,  

 

 
1. Corona, hvordan går det på 

skolen 
 

Det går fint på skolen nu og meget er blevet vante rutiner. Vi 

er spændte på, om afstandskravet om en meter opretholdes 
efter august eller om vi kan planlægge med det skoleår, som 
lige om lidt er planlagt.  
 

2. Meddelelser 
 Formanden 
 Medarbejdere 
 Elevråd 
 Ledelsen 

 AULA 
 Køkken 
 Udearealer, dræning m.m. 

 Ledelse SFO 
 

 

Formanden; Intet nyt 
 
Medarbejderne; Vi er i gang med at runde skoleåret af med 
eleverne. Lærere og pædagoger er lige nu til samtale med 
deres ledelse omkring næste skoleår og arbejdstiden. 

 
Ledelsen; Køkkenet er lige ved at være færdigt. 
Glemt tøj er lige nu til skue på scenen, så forældrene kan 
komme forbi og afhente glemt tøj.  
Vi er netop nu i gang med møder med arkitekt og 
legepladsfirma omkring nye legeredskaber. Det kommer 
forhåbentlig skred i det i efteråret, så vi kan se det udenfor 

snart.  
Vi har dannet kommende 0.klasser og det skal lige 

kvalificeres yderligere inden det meldes ud til forældrene 
inden ferien. I næste uge skal de samles og på besøg i deres 
nye 0.klasses lokaler. Førskolen får endvidere besøg fra RGF, 
som laver aktiviteter med de nye klasser.  
 

3. Planlægning af næste skoleår 
 Status og orientering 

 

Vi er rigtig godt med og det pædagogiske personales 
arbejdstidsplanlægning er også overstået.  
Vi har to barselsvikariater opslået og holder samtaler i uge 
27. 
Vi har 100 års jubilæum næste år og lørdag den 10. april 

2021 fejres jubilæet her på skolen.  
 

4. Godkendelses af 
skolebestyrelsens høringssvar 
til ny ressourcefordelingsmodel 
 

Line og Mogens har udarbejdet et meget fint og grundigt 
forslag til høringssvar som er godkendt i bestyrelsen med 
små bemærkninger som justeres og sendes ind snarest. Det 
endelige høringssvar rundsendes til bestyrelsen.  

 

5. Anvendelse af midler til 
forbedring af elevernes fysiske 
arbejdsmiljø 
 

Vi får besøg af indretningsarkitekt, som vil komme med 
nogle ideer til forbedring af elevernes fysiske arbejdsmiljø.  

6. Principper Udsættes til første møde i august.  
 

7. Evaluering Evaluering af årets indsats i skolebestyrelsen udsættes til 
første møde i august, så vi forventer vi er fuldtallige igen.  
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Næste års møder:  
24. august  Kl. 17-19  
6. oktober Kl. 17-19  
4. november Kl. 17-19  

21. januar Kl. 17-19  
24. marts Kl. 17-19  
17. maj Kl. 17-19  
15. juni Kl. 17-19  
 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

Næste møde mandag d. 24.august 2020 kl. 17-19 


