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Møde i skolebestyrelsesmøde torsdag d. 4. marts 2021 kl. 17.30-20.00 

(Mødet foregår virtuelt via link nederst i dagsorden.) 

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

(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), Robert Hessner 

(L), Anne Gitte Petersen (L), Pernille Patterson, Iza Quanjer (F). Formand og næstformand for elevrådet  

 

Fravær: Iza, Pernille, Jess og Nina 

 

1. Orientering fra Ledelse. 

- Corona-organisering 

Nuværende retningslinjer fra uge 6. Der er nu gået små 3 mdr. hvor 5. – 6. kl har været 

hjemme. Vi er opmærksomme på, at det bliver stadig svære at holde fokus på 

fjernundervisningen. Der er dels nogle der deltager i nødpasning i skolen. Der er derudover 

kommet gang i små trivselsgrupper for 5.-6. kl. 

0.-4.- kl.er kommet godt i gang med undervisning, og retningslinjer. 

Peter: Spørgsmål om hvor stort et læringsefterslæb der har været? Robert: Først fokus på 

trivsel, og derefter på om der er læring som der skal have ekstra fokus. Peter foreslår evt. 

frivilligt læringsforløb med frivillige kræfter eks. I sommerferien. 

 

- Nye politiske mål og ny virksomhedsstrategi 

Målene er ved at blive færdigbehandlet i børne- og unge udvalget.  

Vi er i fuld gang med at arbejde med virksomhedsstrategien, hvor der bl.a. arbejdes med 

elevernes medbestemmelse, styrke de fagligt stærke m.m. 

Skolebestyrelsen vil gerne orienteres og komme med kommentarer inden den sendes videre 

på næste møde d. 19. april.  

 

2. Orientering fra medarbejdere ved Jacob og Anita 

Jakob: det er en udfordring, at klasserne skal være så skarpt opdelt – både for børn, og voksne. 

Vi prøver at tilrettelægge så der trods alt er lidt variation i aktiviteter. 

Anita: de første uger har der været fokus på trivsel. Børnene er glade for at være tilbage. 3. og 4. 

kl. har mødt deres nye lærer, som de ellers kun har set online.  

Emmeline – ny lærer er kommet rigtigt godt i gang. 

 

3. Orientering fra forældrevalgte ved alle 

Intet nyt. 

- 

4. Orientering fra elevrådet ved formand og næstformand for elevrådet 
Jonas: Det har været svært, fordi elevrådet kun har kunnet mødes virtuelt, og har derfor bl.a. 

ikke kunnet komme i klasserne og snakke med de øvrige elever. Det er også svært at finde på 

hvad der kan laves for eleverne. 
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Luca: Der er afsat en sum penge til elevrådet (3000 kr.) Elevrådet spørger i klasserne efter idéer. 

Evt. virtuelt komiker eller lign. 

Gækkebrevskonkurrence inddelt i 3 aldersgrupper – 3 påskeæg i præmie. 

4,kl. har foreslået at der bliver timer, hvor de selv kan bestemme i klasserne, hvad de vil lave – 

eks. Puslespil, kort, leg. ”trivselstime” – sociale bobler og social lim. 

 

5. Et kig på kommende skoleår. 

- Time-fordelingsplan, herunder lokal time-/fordelingsplan. Se bilag 1 og bilag 2. 

I skolebestyrelsens princip står der, at bestyrelsen ønsker at længden på skoledagen er 

forkortet. Der skal dog tages hensyn til minimumstal til undervisningen. 

Gennemgang af timetalsplan.  Først fra undervisningsministeriet, og derefter Kildeskolens 

oplæg. 

Sluttiderne er det samme som i år – samme tilstedeværelsestid. Den fagfaglige ramme 

kommer til at være meget lig den fra i år. Ligeledes vil der blive brugt pædagogisk 

personale. Der vil desuden blive lagt timer til en mellemløsning med en lærer og en 

pædagog. 

Peter: hænger det sammen økonomisk. Robert: det hænger sammen, bl.a. fordi vi har et 

overskud fra sidste år, derudover er der en tildeling til to-lærer løsning. 

Bestyrelsen godkender time-fordelingsplanen 

 

- Aktivitetsoversigt og –planlægning, se bilag 3 

Præsentation i kalender. Der er sammenlagt hvor meget der bruges på diverse forløb og 

arrangementer. Forslag om en ”skolens dag” i august – elever og forældre laver klassevis 

ting i klassen, skolegården, sociale aktiviteter osv. – kun fantasien sætter grænser. 6. årgang 

laver tilbehør til grill, og alle spiser sammen. Peter: torsdag er en god dag. Det overlapper 

lidt den sommerfest som forældrerådet plejer at holde. 

Bibi: Børnefestival kan komme til at komme tæt på 

forældreråds/skolebestyrelsesarrangement - afstemmes. Forældrerådet og bestyrelsen vil 

gerne stå for et arrangement. 

Juletræstænding plejer at være 1. søndag i advent, og menighedsrådet/lokalrådet skal 

inddrages i beslutning hvis det flyttes til den fredag, hvor vi holder det øvrige 

julearrangement. 

Fælles skoletur i samarbejde med menighedsrådet – forslag om uge 37. Der har også været 

forældre med som ekstra hænder. 

 

Gennemgang af liste over diverse møder, nationale test, lejrskole m.m. 

Husk åbent hus dag for kommende skolestartere. 

Hyttetur for 4. kl. med 1 overnatning, med forældre til at tage sig af overnatning. 6. klasse 

tur med 4 overnatninger. Vi skal have lavet helt fast plan, og evt. overnatning med 5.kl – 

punktet tages op på næste møde. 

 

6. Debat om 6. klasse (manglende) lejrskole 

- Hvad kan vi gøre i stedet? 

London turen er jo desværre udelukket.  

Forslag om at leje stort sommerhus, hvis det kan lade sig gøre i forhold til retningslinjerne 

Forslag om at bruge pengene på en stor fest med DJ osv. 

Luca: vil høre hvad de andre mener, men vil helst være sammen med klassekammeraterne i 

nogle dage, hvis det kan lade sig gøre. 
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Peter finder ud af hvad økonomien er. 

Bibi: mener at det er omkring 30.000 kr. at klassen har samlet ind. 

Tina: forsøger at holde møde i Londongruppen – giver besked, når der har været afholdt 

møde 

 

7. Budget 2021.  

- Der mangler overførelse af overskud fra 2020 på omtrentligt 215 t.kr. Se bilag 4. Herefter 

budget i balance. 

Der mangler stadig at overskuddet fra sidste år overføres – sker omkring april. Derudover 

betaling for tosprogsbørn. Midler til to-voksenordning. 

Budgettet hænger sammen, dog uden de helt beløb til ekstra udgifter.  

Budgettet er godkendt. 

 

8. evt. 

Cykelsti: Der har været møde med Robert, og det foreslås at cykelstien skal gå fra landevejen, 

langs skellet, og boldbanen hen imod Landsbyhuset. Robert tager kontakt til Jess, for at sikre at 

der ikke bliver sendt et ”forkert” forslag til hørring. 

 

Mødet med lokalforeningerne skubbes til vi kan mødes fysisk. Peter finder liste med hvilke 

foreninger, der har været aktuelle. 

Mødet d. 22. marts aflyses, og mødet med lokalforeninger forsøges afholdt d. 27. april. 
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Klik her for at deltage i mødet 

 

Møder i 2020-21. 

 4. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

 22. marts Aflyst Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30  

 27. april flyttes til mandag d. 19. april Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 med 

lokale foreninger 

 26. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 19.30 

 17. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 

 

9. Evt.  

- Punkter til næste gang. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFhZDZjNjItNjA2My00MGZiLTkyZjktNWJkZmJhYjJmODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22435b44b5-441d-4d7f-8071-05ec3cc5c4e5%22%2c%22Oid%22%3a%225d6312d8-d030-4e3a-91ed-f045f5945913%22%7d

