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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag den 10. August 2020 kl. 17.00-18.00 

Medlm.: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon 

(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Christian Friis (F), Anita Nielsen (M), Jacob Stadelund (M), 

Robert Hessener (L), Anne Gitte Petersen (L), Supl. Pernille Patterson (F), Iza Quanjer 

 

 

1. Præsentation af Robert 

Robert præsenterede sig selv. Alle er meget velkomne til at kontakte Robert om stort og 

småt. Ønsker at være et kendt ansigt i dagligdagen. Glæder sig meget til at starte 

samarbejdet. 

 

2. Præsentation af medlemmerne i skolebestyrelsen 

De nye medlemmer præsenterede sig kort. 

Christian – dreng i 1. kl. Med i forældrerådet 

Pernille – datter i 2. klassse. Med i forældrerådet 

Iza – et barn i 0. klasse, og et i børnehaven. Med i børnehavens forældreråd 

 

 

3. Valg af 

a) Formand – Peter Flensted – modtager genvalg. Peter er genvalgt. 

b) Næstformand – Jess Friss – modtager genvalg. Jess er genvalgt. 

Kasserer – nyvalg. Der skal oprettes en foreningskonto med cvr.nr. i Danske Bank. Pernille 

er valgt. Kontoen skal oprettes med underkontoer for hver klasse, og med en underkonto til 

skolebestyrelsen. 

Den nuværende kasse som tilhører skolebestyrelsen skal flyttes fra forælder, som er udtrådt 

af skolebestyrelsen. I lighed med tidligere referater flyttes beløbet til Peter Flensted, indtil 

en ny konto er oprettet. Personnummer 151266-xxxx. Referatet sendes på mail til tidligere 

forælder, som bedes kontakte Peter Flensted på tlf. 29 48 12 76. 

Peter og Jess tager sig af videre forløb, herunder oprettelse af foreningskonto og overførsel 

af opsparede midler fra de tidligere konti, samt fremsendelse af nærværende til tidligere 

forælder mhp de praktiske detaljer. 

 

4. Fokuspunkter  

- Ønske om cykelstier – sikker skolevej 

- Stor opbakning fra både forældre og skole om arrangementer, herunder Londontur 

- Blive synlige i lokalsamfundet, og fortsat fortælle den gode historie. 

- Elevinvolvering, og elevråd 

- Fortsat fokus på fritidsdelen og den gode udvikling 

- Sammenhæng mellem børnehave, SFO og skole 

- Hjemmeside på både skole og børnehave skal have et eftersyn 

- Vigtigt med samarbejde mellem skole og SFO – 2 voksentimer 
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- Inklusionsindsatser der kan gavne alle i klasserne. 

- Vigtigt fortsat at gøre læring interessant på trods af Corona 

- Tingene drøftes i skolebestyrelsen, som så giver sin opbakning til skolen som helhed, 

lærerne osv. Medinddrages i diverse beslutninger. Vigtig samarbejdspartner. 

- Udnytte de fordele det giver at være en lille skole, at alle voksne kender alle børn, osv. 

- Fælles forældreråd med repræsentanter fra alle klasserne – overlevering til fra 

forældrerådet til skoleleder. 

- Brobygningsarbejde til Byskovskolen (overbygningsskole). Fortsætte med 

samarbejdsvinklen, og søge at udbygge/optimere samarbejdet. 

 

5. Evt.  

Høstfest – arrangementet udsættes pga. Corona. Oplægget gemmes og tages frem, hvis er 

muligt på et senere tidspunkt. 

 

Sampasning i sommerferien på Byskovskolen. Dels var der en episode, hvor et barn blev 

glemt, da de skulle være på tur, og der blev ikke informeret til SFO-leder. 

Der er desværre flere børn/forældre som har haft en dårlig oplevelse i år med aflevering af 

børn/manglende modtagelse. 

 

 

 

 

Møder i 2020-21. 

10. august Præsentation af den nye skolebestyrelse 17.00-18.00 

8. september Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

7. oktober Skolebestyrelsesmøde med forældre kl. 17.30-20.00 

9. november Skolebestyrelsesmøde med Byskov? (19.00-20.00) kl. 17.30-20.00 

30. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

3. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  

4. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

22. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 med lokale foreninger 

27. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

26. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

17. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 

 

 

 


