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Skolebestyrelsesmøde mandag den 17. maj 2021 kl. 17.00-19.00 
 

Tilstede:  Mette Søndergaard, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Rune Nielsen, 

Mogens Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning 

 

Afbud: Heidi Kramer, Lene Thor 

 

 
 Meddelelser 

 Formanden 
 Medarbejdere 

 Elevråd 

 Ledelsen 
 Ledelse SFO 

 

Formanden; Line har været til skolerådsmøde og der er 
valgt ny formand, som er fra Tirsdalens Skole.  
Der er lavet ny skolebestyrelsesportal, hvor man kan finde 

mange forskellige informationer. Line sender link ud efter 

mødet.  
Medarbejderne; Vi har afholdt personalemøde, hvor den 
nye skoleplan blev drøftet og kvalificeret. 
Vi plejer at være færdige med fagfordelingen nu, men 
grundet økonomi og forflyttelser kan vi først komme i gang 

senere i denne uge. 
Der er idrætsdag i morgen for alle elever, og vi håber på 
godt vejr. Der er taget forbehold for, at alle er i forskellige 
områder.  
Pædagogerne er i gang med at lave en pixibog omkring, 
hvordan der arbejdes med trivsel og relationer på alle 
årgangene.  

Ledelsen; Vi har ikke afholdt mange møder på skolen og 
dem vi holder, afvikler vi virtuelt. Det er lidt en udfordring, 
når vi samles til personalemøde, hvor vi er 65 mennesker 
tilstede.  
Ledelse SFO; Der arbejdes med den pædagogiske faglighed 
på pædagogernes personalemøder.  

 

 Økonomi/ny tildelingsmodel 
 Personalesituation 
 Revideret budget 

 

Vi har fået ny tildelingsmodel, som beregner tildelingen af 
vores ressourcer ud fra en ny og anderledes model end 
tidligere. Det har givet lidt udfordringer at gennemskue vores 
økonomi, men vi er endt med at få færre midler tildelt end 
tidligere. Derfor har vi måttet reducere i vores 

personaleressourcer og har i dag peget på en lærer til 
forflyttelse, som får tilbudt en ny lærerstilling på en af 
kommunens andre skoler efter sommerferien. Pædagogerne 
er ikke i overtal, da der er sendt en pædagog på barsel. 
Vi har efterfølgende kigget på vores budget og er blevet nødt 
til at revidere det eksisterende budget ud fra de nye tal. 
Budget er gennemgået og godkendt.  

 

 Corona-situationen 
Orientering 

 

Vi har fået alle vores elever tilbage igen og det er rigtig 
dejligt. Det fungerer fint, da vi også har forskudte pauser, så 
eleverne bl.a. har deres eget udeområde.  

Vi har haft en rolig periode og kun haft enkelte elever, der 

har været smittet. I øjeblikket er en enkelt klasse hjemsendt 
til test. Vi forventer, de vender tilbage i morgen. 
Det er fortsat vigtigt, at man efterlever kravene om isolation, 
hvis man har været i nær kontakt med en coronasmittet.  
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 Planlægning af næste skoleår 
 Klassesammenslag 3. årgang 

Opfølgning 
 Orientering 

 

Vi har haft klassesammenslag på 3. årgang, hvor fire klasser 
blev til tre. Det er gået fint med at få eleverne fordelt i de 
nye klasser og det har været en meget god opstart efter 
påske. Eleverne i de gamle klasser har været rigtig gode til 

at tage imod deres nye klassekammerater. Der har ligeledes 
været afviklet virtuelle forældremøder i de nye klasser.  
 
 

 Årsberetning 
Drøftelse 

 

Line har skrevet et forslag til en årsberetning og bestyrelsen 
bakker op om Lines skriv, som kommer rigtig fint omkring 

det hele.  
Line sender den endelige årsberetning til Lene og den 
kommer på Aula og på hjemmesiden. 
 

 Jubilæum 

Evaluering 

 

Vi er meget tilfredse med vores jubilæumsuge og der har 

været mange spændende aktiviteter på skolen i ugens løb. Vi 

har fået utrolig meget positiv respons fra både elever og 
forældre. Selvom vi ikke kunne afvikle en stor fest, synes vi, 
vi fik en fin fejring fredag om end den blev en time 
forsinket;) 
 

 Parkering/trafik omkring 
skolen 
Orientering 
 

Der har været afholdt et virtuelt møde med Vej og Trafik 
afdelingen og der er nu hul igennem. Vi diskuterer stadig 
vores parkeringsforhold og mulighederne for ’Kys og kør’ på 
Skolevej.  
Herudover kæmper vi for at få den midlertidige 
grusparkeringsplads oppe på boldbanen fjernet. Denne blev 
etableret i forbindelse med halbyggeriet. Vi er på jagt efter 

flere parkeringspladser og har sendt et forslag ind, der 
inddrager lidt af grusparkeringen op mod Nyvangsvej.  
Vi har sendt nye forslag og tegninger ind og vi får besøg først 
i juni fra Vej og Trafik, som gerne vil se nærmere på vores 

forhold og vores nye forslag.  
I sommerferien skal vi have lavet omfangsdræn rundt om 

hele skolen. Der skal graves 1,5-2 meter rundt langs hele 
bygningen.  
Vi er selv ved at indhente tilbud på at få drænet vores 
boldbane, da den i fugtigt vejr bliver meget våd og smattet.  
 
Line har desuden skrevet et brev på vegne af 
skolebestyrelsen omkring de frustrationer, bestyrelsen 

oplever i forbindelse med parkering, dræning og 
budgetmodel.  
 

 Evt. 
 

Vi har fået indviet vores nye legeplads og det er som ’køer på 
græs’. Det er en fornøjelse med alle de nye muligheder for 
leg og fællesskaber, som det har givet.  

Udenfor skoletiden opleves også familier, der benytter 
legepladsen som udflugtsmål og det er dejligt.  

Der er også bestilt 8 nye skraldespande, der skal fordeles på 
vores udeområder.  
Herudover bestiller vi 15 ny bænke, som skal sættes rundt 
ved alle de nye områder, så man kan sidde og kigge på og 

stadig være en del af fællesskabet.   
 

Næste møde tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 17-19 

 


