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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30. august 2021 kl. 17.00-19.00 

 
 

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

Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning, Lene Thor, Rune Nielsen 

 

Afbud:  

 

 

 
 Meddelelser 

 Formanden 

 Medarbejdere 
 Elevråd 

 Ledelsen 
 Opstart/1. skoledag 
 Forældreskole 

 Ledelse SFO 
 

 

Formanden;  
Line har lavet en videohilsen fra skolebestyrelsen, som bliver 

præsenteret på alle forældremøderne. 
Medarbejdere;  

Vi er kommet godt i gang og det har været dejligt at starte 
op efter ferien. Vi er stadig påvirket af corona, som giver lidt 
sygdom og hjemsendelser i forskellige klasser.  
Personalet skal på pædagogisk weekend fra på fredag – 
lørdag.  
Ledelsen; 
Vi bruger stadig en del tid på corona og smitteopsporing. Vi 

har haft 3 tilfælde på skolen siden skolestart.  
Skolens personale skal på pædagogisk weekend, hvor temaet 
er den fortsatte pædagogiske udvikling på skolen med 
udgangspunkt i de personaleressourcer, som vi har til 
rådighed – hvordan udnytter vi dem bedst? Vi skal blandt 
andet have besøg af Helle Overballe, som kommer og holder 

oplæg. 
1.skoledag forløb rigtig fint og vi fik samlet alle elever ved 

scenen, hvor vi bød velkommen og sang vores skolesang. 
Vi har afviklet de første to forældreskolemøder for 
forældrene i 0.klasserne. Det første møde blev afviklet 
1.skoledag, hvor ledelsen havde samlet de 80 forældre i 
hallen.  

Det andet møde var i sidste uge, hvor både børn og forældre 
var inviteret og vi sluttede med aftensmad i skolegården.  
Vi har tredje og sidste forældreskolemøde afholdes på 
mandag i forbindelse med forældremøderne i 0.klasserne.  
Vi har haft hærværk på skolens legeplads lige inden ferien og 
vi har fået videomateriale fra vores overvågningskameraer. 
Vi har inddraget SSP og Politiet og de overtager sagen 

herfra.  
Ledelse SFO;  
Pædagogerne har fået planlagt noget fælles forberedelsestid, 
så hver afdeling i SFO får truffet en masse fælles aftaler.  
vi afviklede en rigtig god sommerlejr lige i begyndelsen af 

sommerferien, hvor vi havde 80 børn afsted. Det var en stor 

succes.  
 

 Trafik omkring skolen 
 Forslag fra forvaltningen 

vedhæftet 
 Drøftelse og beslutning 

 

Forslag drøftet.  
Vi laver en lille justering i forhold til deres forslag, hvor vi 
foreslår kys og kør, cykelbane og parkering på skolevej. Line 
justerer forslag og Mogens sender det ind til forvaltningen 

senest på fredag.  
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 Legeplads 
 Forslag fra klasserne 
 

Bestyrelsen har modtaget 200.000,- fra KV Fonden og alle 
klasser har fået muligheden for at komme med ønsker til 
nyindkøb til vores legeplads.  
Line sammenskriver alle ønskerne og medbringer dem til 

næste møde, hvor vi træffer den endelig beslutning.  
 

 Åbent hus 
 Drøftelse (nye idéer?) 

 

Vi afholder Åbent hus mandag den 13. september fra kl. 
16.00-17.30. Invitationerne er sendt i e-Boks til alle 
distriktets børns forældre. Herudover hænger vi invitationer 
ud i distriktets børnehaver. Der laves også opslag på skolens 

Facebook.  
Line laver et banner, som kommer til at hænge udenfor 
skolen.  
Lene og Rune fra bestyrelsen deltager til Åbent hus, hvor de 
har en lille ’stand’.  

 

 Skolens udearealer og andre 
projekter 
 info 

 

Der er gang i flere små projekter på skolen: indretning af 
mødelokale, dræning af boldbanen, etablering af fliseareal 
udenfor ved hallen, indkøb af materialeskabe, køb af 
dørfolier til alle vores toiletter og akustikplader i 
læringscentret. Herudover har vi lavet en investering i 180 
Chromebooks, således der er en Chromebook pr. elev fra og 

med 2.klasse. Vi kender endnu ikke leveringsdatoen. 
 

 Skolebestyrelsesvalg 2022 
 Ansøgning om 2-årige perioder 

 

Der er skolebestyrelsesvalg til foråret. Vi ønsker at ansøge 
om, at man fremover sidder i to år i stedet for fire. Vi skal 
lave en ansøgning, som skal sendes til forvaltningen. Mogens 
retter henvendelse til forvaltningen. 

 

 Personalets Dag 
 5. oktober 

 

Line omtaler Personalets dag i skolebestyrelsens video. Line 
sender endvidere en besked ud til alle klassers forældre 
fredagen inden og opfordrer til, at man giver personalet 

ekstra opmærksomhed.  

 

 Evt. 
 

 

 

Næste møde tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 17-19 

Kommende møder: 

17/11 – 13/1 – 7/3 – 20/4 – 2/6 (alle møder 17-19) 


