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 Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17. juni 2021 kl. 17.30-20.00  
(Mødet foregår fysisk i landsbyhuset.) 

 

Medl.: 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.  

 

Mødeleder: Peter Flensted  

Referent: Anne Gitte Pedersen.  

 

Afbud: Tina, Pernille, og Iza. Elevrådsrepræsentanterne er på lejr. 

 

1. Ansættelsessamtale  

   Marianne tilbydes ansættelse i den ledige stilling. 

 

2. Køleskabe til madpakker  

    Der indkøbes køleskabe til klasser, der ikke har noget. Der laves forældrerengøring. Indkøbes inden 

ferien. 

 

3. Økonomi, se bilag 1.  

Økonomien er i balance. Der er desuden lige kommet 2 nye børn fra Avnstrup + 3 efter sommerferien. 

 

4. Personalehåndbog, se bilag 2 med underbilag 2A til 2J  

God feedback – det er godt, at vi er gået i gang med dette arbejde. Arbejdet fortsætter i det nye skoleår. 

Robert: Det vil være en god idé med en retningslinje omkring digital mobning. 

 

5. Lærerplan, se bilag 3  

 Fagfordelingen har været kørt som en åben proces, hvor lærerne har skrevet sig på. 

Gennemgang af fagfordelingen. Mange af lektionerne er i dansk og matematik er parallel lagt i 

henholdsvis 1.-2. kl., 3.-4. kl., 5.-6. kl.  

 

6. Ny skoleleder 

De der kan fra ansættelsesudvalget mødes søndag og drøfter kandidaterne. 

 

7. Møderække næste skoleår  

- torsdag d. 26. august. 

- onsdag d. 29. september. 

 

8. Eventuelt.  
   Forslag om at forældrerepræsentanterne holder et par årlige formøder, hvor der drøftes hvad 

bestyrelsen har af visioner for skolen. Første gang i august. 

Bibi: Der er frustration over at der er mange vikarer, som forældrene ikke kender – der har været stor 

udskiftning, og det har været svært under Corona.  
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Spørgeskema fra Ringsted kommune om hvad vi kan lære af Corona – vi får tilsendt data på 

elevundersøgelsen efterfølgende. Forældrene efterspørger hvad vi kan tage med af gode ting fra 

Coronatiden. 

Elevrådet: Det er vigtigt, at have fokus på at elevrådet fungerer. 

Jess: Det er vigtigt, at skolebestyrelsen både har fokus på det der fungere godt, og det som der skal 

forbedres. Så bestyrelsesmøderne fremadrettet bliver konstruktive, og i god stemning.  

Forslag om at alle til næste møde skriver hver især to ting, om hvorfor de sidder i bestyrelsen. 


