
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Tirsdag den 1. december 2020 på personalerummet kl. 19.00 

 
1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Gabriele Torma, Irene Bak, Susanne Molboe, Tanja Marcher Noe, Sofie Marcher Noe 8X, Søren 
Marcussen, Søren Munkedal, Klavs Heltoft, Helle Servé, Iben Bøtker, Anders Winding, Lone 
Grosen 
                    

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. Der annonceres to punkter til pkt. 13. Evt. 

3. Godkendelse af referat af seneste møde 

Godkendt. 

4. Nyt fra elevrådet. 

• Toiletter: 
Elevrådet har undersøgt, om der er forskel på standarden på toiletterne og konstaterer, 
at det står lige slemt til med dem alle.  
Nogle døre er svære at låse: midtertoiletterne på 300 gangen øverste etage samt toilet 
i pigeomklædningen ved hallen 
Elevrådet har nedsat et toiletudvalg, der har arbejdet med konstruktive forslag til at 
forbedre standarden på toiletterne. De har undersøgt, om der kunne tildeles et toilet 
pr. årgang, men der var ikke toiletter nok, og det ville heller ikke være logistisk muligt.  
De har diskuteret mulighed for elevrengøring, men erkendt det urealistisk.  
De planlægger at sende nogle 9. klasseelever rundt i de mindre klasser og snakke 
om/oplyse/indgå dialog om bedre hygiejne på toiletterne. 

 

• Elevrådsstruktur 
Som en mulighed for at inkludere de yngre klasser i elevrådsarbejdet foreslås en 
opdeling i 2 elevråd: 2.-5. klasse og 6.-9. klasse 

• Elevrådet afholder den sædvanlige jule-tegnekonkurrence. 

• Det påpeges, at der er stort trafikkaos på Kalendervej imellem cyklister, fodgængere og 
bilister.  
Det besluttes at sætte et selvstændigt punkt på til næste SB møde: Trafiksikkerhed, og 
det nævnes, at etablering af de længe ønskede torontoblink ved fodgængerfeltet nu er 
bevilget. 

• Coronarestriktioner: 
Hvornår må de store elever igen gå uden for skolen i pauserne? 
Hallen ønskes taget i brug i frikvartererne?  
Skolen tager forslaget med til overvejelse, men det vil kræve ekstra frikvartersvagter, 
hvilket kan blive svært, da antallet allerede er væsentligt øget pga. Corona. 
Kan man få lov at være ude i begge frikvarterer?  



Det kan desværre ikke lade sig gøre, da der simpelthen ikke er plads nok, bl.a. fordi vi i 
vinterhalvåret ikke har boldbanen til rådighed.  
Der stilles spørgsmålstegn ved, om det kan passe, at vi i denne undtagelsestilstand, 
hvor alle gør deres bedste for at tænke i kreative løsninger, ikke kan bruge udearealet 
på sportspladsen? Sport og fritid forespørges.  
 
To af elevrådets ønsker fra sidste møde er nu indfriet. Der er kommet et spejl op i 
pigeomklædningen samt en postkasse ved kontoret til elevbladet. 

 
5. Meddelelser. 

- Coronasituationen herunder status for hjemsendelser 

Seks klasser hjemsendt p.t. Hele 7. årgang hjemsendt, idet de alle havde været til arrangement 
i Aulaen, hvor en smittet lærer var til stede. Der er seks hjemsendte lærere til test og 2 
smittede lærere. Man har fra skolens side tilstræbt at være mere præcise og informative i 
kommunikationen, og det er blevet positivt bemærket af forældre, som også har ros til lærerne 
for hurtig reaktion med undervisning til de hjemsendte. 

To scenarier ved smitte i hjemmet:  

1. Elever bliver hjemme til alle er raske,  

2. Den syge isoleres, børnene testes og må komme i skole efter negativ test.  

Der spørges ind til skolens overvejelser i forbindelse med vikarerne og smittespredning, når de 
er rundt i mange forskellige klasser. Skolen er opmærksom på det, men det er rigtig svært at 
planlægge efter, at vikarerne kun er i få klasser på en uge. Vikardækningsopgaven er meget 
kompleks i denne tid. 

Indtil videre har kun én vikar været hjemsendt til test.   

- Status på ud- og ombygningen af skolen 

Det er nu på plads hvordan den nye bygning skal se ud, og hvor den skal placeres (cykelskurets 
nuværende placering) Nu er indretningsprocessen i gang. En miljøundersøgelse af lokationen 
afventes, før vi endelig ved, om den nye bygning kan ligger der. 

Den nye bygning regner man med at kunne tage i brug i foråret 2022. 

Man starter på ombygning af vores eksisterende lokaler i sommerferien, så det generer 
dagligdagen mindst muligt. Sløjdlokalet skal ombygges. Væg til tilstødende lokale væltes.  

Forvaltningen har nu bevilget penge til at ombygge p-pladsen ved Herredsvej og indvie den til 
ekstra udeareal for børnene. Skolen dækker halvdelen af udgiften - 180.000 kr.  

6. Velkommen til skolens nye leder 
- denne gang inkl. præsentationsrunde ☺ 
 



7. Samarbejde med elevrådet fremadrettet 
- Skal der være en kontaktforælder? 
- Skal der være kommunikation fra elevråd til SB imellem møderne? 
- Hvordan kvalificerer SB elevrådets synspunkter før og efter SB-møderne? 
- jf, oplægget til dette punkt opfordrer formanden elevrådsrepræsentanter til at tænke over, 
hvordan kommunikationen med SB optimeres 
Punktet skydes til februar. Inden da holder Anders et møde med Helle, Sofie og Benedicte, 
hvor det bliver klart, hvad der skal drøftes med elevrådet.  

8. Godkendelse af revideret forretningsorden. /bilag 

Der mangler et ord ”år”. ”Formanden vælges for 2 år ad gangen”. Ellers godkendt. 

9. Høringssvar til forslag til ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn /bilag 
De væsentlige ændringer i forhold til den tidligere ramme skitseres. Der er lagt vægt på det 
brede databegreb i form af både kvalitative og kvantitative aspekter. 
SB er positive overfor inddragelsen af flere kvantitative data i kvalitetsopfølgningen, men 
bemærker, at der ikke er nogen beskrivelse af det kvalitative data på samme måde som de 
kvantitative. Lone Grosen supplerer med, at det kan give mulighed for at beslutte lokalt, hvad 
man vil vægte.  
 
Udkast: 

Høringssvar til forslag til ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn 
Det er bestyrelsens håb, at den foreslåede struktur med vægt på både de kvantitative og kvalitative data vil 
fremkalde et mere nuanceret og helstøbt billede af de enkelte skoler.  
 
Det er vigtigt, at skolerne gives vide rammer for at udvælge lokale fokusområder, så områderne har 
udspring i den konkrete virkelighed på skolen. 
Læringsmiljøobservationer vil kunne skabe et godt fundament for de efterfølgende læringssamtaler. Man 
bør holde sig for øje, at skoleleder fra modtagende skole deltager i disse gennem hele forløbet (dagen). 
Endvidere er det også vigtigt, at B&U-chefen deltager i alle læringssamtalerne. Hvis ikke det er realisabelt, 
bør antallet af læringssamtaler nedsættes til én årligt. 
Skolebestyrelsen kan med disse bemærkninger tilslutte sig forslaget. 
 

Skoleledelsen har endnu et par uger til at snakke sammen om udkastet og yderligere 
kommunikation herom foretages på mail. Endeligt høringssvar skal foreligge 18. dec. 

  
 
10. Bestyrelsens årshjul / temaer på fremtidige møder /bilag 

Årshjulet foreløbig revideret og SFO-rådets deltagelse tilføjet 
 
- Temaer på fremtidige møder:  
6/1, 8/2, 9/3, 15/4: Regnskab/Budget, 18/5, 16/6 

 
Foreslåede temaer:  

• Musikprofilskole 

• social kapital 



• elevtrivsel 

• forældetilfredshedsundersøgelse 

• forberedelse af læringssamtale i forhold til punkt 10 

• Principper for lejrskoler, udflugter, åben skole 

• Snak om principper og retningslinjer for årsbudgettet (januar, februar) 

• SB’s input til job og uddannelsesugen i efteråret 
 
 
11. SB medlemmers deltagelse i SFO-forældrerådsmøder 

Medlemmerne overvejer til næste møde, hvem der har lyst til at deltage i disse møder. 
Her vil det også vise sig, om der er et eksisterende SFO forældreråd. 
 

12. Eventuelt 

• Dialogmøder med rådmanden på Teams: Man deltager, hvis man har tid og lyst. 

• Projekt ”Flere i folkeskolen” Fokus på hvad der virker ift. at få flere familier til at vælge 
folkeskolen, som man ønsker, skal være 1. valget. Hvad er skolens strategi? Søren og 
Anders deltager fra SB. De kontakter selv arrangøren. 

 
 


