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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Mandag den 25. maj 2020 kl. 16.00 – 17.30  

Googlemeet 

 

Til stede: Maria Raun Hørlyck, Rikke Sloth, Nils Haaning, Caja Toftmann Dinesen, Anne 

Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Anders Matzen, Esben Fahlberg, Birthe Thorup, Anita Svalastog, 

Simon Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: Formand Freja Kobborg Lassen og næstformand Frederikke Hansen Christiansen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Gitte og Caja 
 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  O Elevrådet  

 

Har drøftet hvad midlerne fra salget af julekort 

skal bruges til. Flere emner var i spil – tiltag 

rundt omkring på skolen. Bolde og andre ting i 

klasserne, højere bander og bordtennisborde og 

renoveret cykelskurene. Disse tiltag bliver der 

lavet planer for at gennemføre udvalgte af i det 

kommende skoleår. Sidste skoledag var et stort 

ønske fra 9. årgang, dog havde de ikke snakket 

om nogle konkrete forslag. Elevrådet og 9. 

klasse skal komme forbi kontoret med et forslag 

til hvordan sidste skoledag kan forløbe ud fra 

Corona omstændighederne. 

3.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Kommer under pkt 11. 

4.  O Økonomi – bilag 

 

Ingen spørgsmål til regnskabet. 

5.  D Tildelingsmodel 

 

JV deltager i 2 udvalg vedr. skolernes økonomi, 

inklusionsudvalg og økonomigruppe, som måske 

påvirker kommende tildelingsmodeller. Jv har 

blandt rejst spørgsmålet om hvad pengene bliver 

brugt til på specialskolerne – Højmarkskolen og 

Østerbyskolen. Der sidder også en forældrevalgt 

ad hoc i gruppen. 
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6.  O Vikar 

 

Nye vikarer skal ansættes, 10 uopfordrede 

ansøgninger, brede kompetencer med erfaring 

Alm sygdom: Marts –gennemsnit i 3 år 25 dage 

– i år 7. April/ 13 gennemsnit-2. 

7.  D Skolebestyrelsesvalg 

 

Det bliver godkendt i udvalget for skoler og børn 

tirsdag 26.5. Der var fredsvalg, hvilket betyder 

der blev fundet 3 nye medlemmer og 2 

suppleanter. Vi glæder os til at byde dem 

velkommen til samarbejdet. 

8.  D Dimission – planlægning 

 

Svært at sige hvordan grundet den kommende 

udmelding om forsamlingsgrænsen. Hvornår 

skal dagen være er også en dag vi arbejder på. 

Den 19.6 er i spil som sidste dag, men skal 

afstemmes med forvaltningen og måske de 

øvrige skoler. Vi vil meget gerne sikre at 

eleverne bliver fejret og slutter godt af. 

9.  D Bus udfordring 

 

Der er udarbejdet et ønske til skoleforvaltningen 

og sydtrafik om ændring af bustider, så de passer 

til vores, forkortede, skoledag. Ingen elever 

venter over 60 min, som er kommunens 

servicemål og der føres det lovpligtige tilsyn 

med disse elever. Vi har spurgt tidligere og netop 

gjort det igen. Vi håber at fastholde den tidligere 

busafgang når covid-19 situationen er ovre. Når 

politikere henvender sig vedr. en sag, er det 

forvaltningen vedkommende skal kommunikere 

med. Det drøftes hvad der ligger bag vores 

forkortede skoledag, og understreges at skolen 

ikke har noget med planlægningen af bustiderne 

at gøre, men udelukkende skolens ringetider. 

10.  D Aflysning af skolerejse 

 

Grundet covid-19 er lejrskolen aflyst. Alt der er 

aflyst gives der ikke erstatningsundervisning for 

jvf ministeriet. 6. årgang var forståeligt nok 

meget ærgerlige over beslutningen. JV 

gennemgår lidt om hvad andre skoler gør på 

området. Her nævnes Rødding Skole, Skodborg 

og Grønvang, og hvordan de tackler samme 

udfordring. 

11.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

 FTU 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Hærværk er en udfordring pt. Dels graffiti i 

skolegården og senest i bålhytten i weekenden, 

hvor mål og bålsted er ødelagt. Begge tilfælde er 

meldt til politiet. Primitive videokamera er 

undersøgt og afstemt med politiet, så det 

undersøges pt.  
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Genåbningen – alle elever er tilbage pt, og de 

sidste medarbejdere. Der var bedre tid til 

planlægningen denne gang. Dejlig opbakning fra 

byen til at huse eleverne. Kommunen har været 

super til at understøtte rengøring, it mm. De 

mindre elever har været super til at gå denne 

periode igennem og acceptere alle reglerne, 

mens de ældre elever er lidt mere trodsige, men 

har også lidt noget mere under afsavn i 

hjemsendelsesperioden. 

 

12.   Evt.  

 

Forslag til næste møde: Jeg vil gerne, at vi på et 

tidspunkt drøfter vores rolle som skolebestyrelse 

er i forhold til lokale politikere og deres 

dagsorden.  

Næste møde er 16.06 – og gerne fysisk. 

13.   Lukket punkt  

15/8, 17/9, 24/10, 21/11, 12/12, 21/1, 27/2, 31/3, 12/5, 16/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 


