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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag d. 18. januar 2021 kl. 17.00-19.00 

(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  

 

Afbud fra Tina. Peter 

 

1. Orientering fra Ledelse. 

- Omklædning og bad efter idræt 

Det er ikke et generelt problem ifølge idrætslærerne. De prøver at motivere, argumentere, 

men vælger deres kampe. Robert: arbejde med elevernes kropsbevidsthed eks. I uge 6 

- Visning af film i undervisningen. 

De film der vises i undervisningen har et fagligt indhold. Under spisningen vises der ind 

imellem film. Ikke den store erfaring siden sidst pga. Coronaluk – foreslås at tage op igen 

senere. 

- Nyhedsbreve: Forsøger at give så meget information som muligt. Ros fra forældrene 

 

2. Orientering fra medarbejdere ved Jacob og Anita 

Jakob: Stigende antal elever i nødundervisning, og umiddelbart god bemanding. Dog krævende 

at holde eleverne til ilden – har brudt undervisningen op i mindre bidder særligt for de mindre 

elever. SFO personalet har knoklet med at få fod på det tekniske i UUV, og logistikken omkring 

både at passe børn og hjælpe med computere. 

De elever som kan have det svært i undervisningen til dagligt, er også dem der kan have det 

svært med fjernundervisningen. 

Anita: 1. klasse arbejder på at få alle online. Finde balance i opgaver i papirform, og fælles 

undervisning. Passe på at det ikke bliver svært for forældrene at hjælpe børnene online – respekt 

for hvad der er muligt hjemme. 

Kommentar Jess: vi skal kunne rumme alle de børn, hvor forældrene har pasningsbehov, eller 

barnet har et særligt behov. 

 

3. Orientering fra forældrevalgte ved alle 

Jess: stor ros til lærerne – børnene er glade for hjemmeskolen. Kæmpe hjælp at 0. kl. har lavet 

facebookside, hvor børnene kan se, hvad de andre har lavet. Hvis det fortsætter i længere tid, 

skal der være plan for hvordan vi kan fastholde børnenes sociale kontakter. 

Ønsker om mere fælles 2. klasse: Der har ikke været særligt meget fælles, og struktur på dagen 

– ville gerne høre mere fra lærerne. 

Iza: kan være svært for forældre at følge med, når barnet er i nødpasning – ros til nyhedsbrev 

hvor det er tydeliggjort at alle bare skal gøre deres bedste. 

 

4. Orientering fra elevrådet ved formand og næstformand for elevrådet 
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Luca: Fjernundervisningen fungerer meget bedre, end under sidste nedlukning. Det fungerer 

bedre med teams end på Aula. 

 

5. Forældre-erfaring fra fjernundervisning ved alle. 

- Generelt god feedback fra forældre og stor ros til medarbejderne fra ut. 

- Se under punkt 3 

- Forslag fra Peter: kommunalt kunne en fysioterapeut lave program – måske video ned nogle 

øvelser. 

- Materialerne som forældrene skal hente, kunne også være ting der kan bruges til fysiske 

aktiviteter. 

 

6. Forslag fra brobygningsudvalget 

- Se bilag, der er et forslag til princip med to løsningsmuligheder. 

Der er 2 forslag fra udvalget, som vi skal kommentere på, og prioritere. 

Byskovskolen drøfter det i morgen.  

Det vigtige er at der laves nogle helt klare retningslinjer, for hvordan der laves klassedannelse i 7. 

klasse, og hvordan det skal gøres. 

Jess: nemmest at opnå enighed ved at vælge forslag 1, fra både Byskov og Kilde. 

Anita: Syntes at forslag 2, hvor børnene altid splittes op er det bedste.  

Robert: Det skal være på plads senest ugen inden sommerferien. Der mangler noget om hvad der 

gøres, hvis der er nogle som er utilfredse med placeringen – kriterier for dette. 

Signe: alle de afgivende lærere skal være med til danne de nye klasser. I gymnasierne kommer man 

også i nye klasser. 

Nina: Har oplevet, at det fungerede dårligt at elever skulle ind eksisterende klasser. Følte sig ikke 

hørt ved henvendelse til Byskov. 

Jakob: Forslag 1 kan udfordre i forhold til størrelsen på klasserne på Asgård og Kilde. Under alle 

omstændigheder i 7. klasse lave forløb, der underbygger arbejdet med det sociale liv i klasserne. 

Iza: egen oplevelse fra skoletid, og havde en god oplevelse med at klasserne blev splittet op på ny. 

Forslag 1: 0 

Forslag 2: enstemmigt vedtaget. 

 

7. Høringssvar til skolepolitiske mål for 2021-2023 

- Se bilag med høringsbrev og skabelon til høringssvar baseret på vores just afholde 

skoleforum. 

Se referat i særskilt dokument 

 

8. Budget 2021.  

- Bilag kommer senere. 

Gennemgang af de faktorer der endnu ikke fremgår af BMR rapporten. 

 

9. Ny organisering af Kildeskolen efter Corona.  

Parallel lagte timer i 2. – 3. kl sættes i værk nogle uger efter at vi er tilbage efter Corona. 

Mellemløsning ved Marianne og Pernille sættes også i værk med 20 lektioner om ugen. 

Der arbejdes på at opgradere vores IT lokale, bl.a. måske også med E-sport. 

Næste møde skubbes til efter vinterferien 

 

10. evt.  
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Jess: er der mulighed for indkøb af flere PCer, og evt. med netværkskort? Robert: vil gerne prøve at 

rejse problemstillingen. 

Opmærksomhed på lærernes hjemmearbejdsplads – der er allerede sat i værk at lærerne kan låne 

stole m.m. 

 

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller via mobilapp  
Klik her for at deltage i mødet 

 

 

Møder i 2020-21. 

30. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

18. januar Skolebestyrelsesmøde kl. 17.00-19.00 - ekstraordinært 

22. 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 

 

 

11. Evt.  

- Punkter til næste gang. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5OTU2ODktY2EzZC00YjY3LWI1NjYtZDQ0NjBiZmRkN2U4%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

