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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17.00-19.00 
 

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

Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning 

 

Afbud: Heidi Kramer, Lene Thor, Rune Nielsen 

 

 

 
 Meddelelser 

 Formanden 
 Medarbejdere 

 Elevråd 
 Ledelsen 

 Økonomi 
 … 

 Ledelse SFO 
 

Formanden; Bestyrelsen har fået 200.000,- i fondsmidler, 

som skal gå til vores udearealer. Lige efter sommerferien 
sender bestyrelsen en ønskeseddel ud til alle klasser gennem 

elevrådet, hvor klasserne kan ønske ting til den nye 
legeplads. 
Medarbejderne; Personalets arbejdstid og skemaer for 
næste skoleår er næsten færdigplanlagt.  

På lørdag mødes alle lærere og pædagoger til en 
planlægningsdag på skolen, hvor der skal kigges frem mod 
næste skoleår. 
Ledelsen; På torsdag afholdes der forældremøde på skolen 
for Viborgvejens Børnehave, Ålykke og Birkebo 
storbørnsgrupper. Vi skal fortælle lidt om Hobrovejens Skole 
og efterfølgende afholder børnehaven forældremøde.  

Vi har fået nye 8 nye skraldespande som er i gang med at 
blive monteret i vores udearealer.  
Der er kommet en rapport ud til skolerne, der beskriver 
konsekvenserne af den nye tildelingsmodel. 
Personaleressourcerne er blevet fordelt og næste skoleår er 
der mange timer i hver klasse, hvor der er to voksne på.  

Ledelse SFO; Vi har søgt byggetilladelse til at få bygget et 

nyt skur, der hvor den gamle bålhytte var. Skuret skal 
bruges til vores ude-lege-ting, mooncars og cykler.  
Vi er ved at afslutte førskolen og der er dannet tre nye 
0.klasser. På torsdag tager førskolen i Aalborg Zoo.  
 

 Corona-situationen 
Orientering 

 

I sidste uge sendte vi en klasse hjem. Inden for de sidste par 
uger har vi haft tre smittede elever.  
Vi fastholder vores nuværende restriktioner frem til 
sommerferien, hvor eleverne fortsat er opdelt klassevis inde 
og ude.  
 

 Planlægning af næste skoleår 
 Orientering 
 Skolebestyrelsesmøder 

2021/22 
 

Folketinget er blevet enige om at afsætte 295 mio. kr. til en 
opsamlende indsats i efteråret 2021 samt sikre en række 
frihedsgrader til skolerne. Der bliver lagt op til mere frihed til 
planlægning af næste skoleår. Vores ansøgning til afkortning 
er ikke blevet behandlet. Vi skal derimod beskrive, hvilke 
frihedsgrader vi ønsker at benytte os af, hvor forkortelse af 

skoledagen er en mulighed. Herudover kan skolerne fravige 

målsætningen om, at lærerne skal have 
undervisningskompetence i de fag de underviser i. 
Vi skal endvidere ikke lave elevplaner næste skoleår og ej 
heller Kvalitetsrapporter.  
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Næste skoleårs bestyrelsesmøder er fra kl. 17-19 på 
følgende datoer: 3/8, 5/10, 17/11, 13/1, 7/3, 20/4, 2/6. Line 
indkalder i alles kalendere.  

 Parkering/trafik omkring 
skolen 
Sidste nyt 

 

Vi er stadig i dialog med Vej og Trafik omkring vores 
parkeringsforhold. De virker til, at vi ikke helt forstår 
hinanden. Vi forsøger at genoptage dialogen med dem igen.  

 Evt. 

 

En opfordring fra Bestyrelsen til at markedsføre 

Juniorklubben digitalt og bruge aula noget mere til 
kommunikation med forældre til børn, der bruger 
juniorklubben.  
 

 

 

 

 


