
 

 

 Referat af Skolebestyrelsesmøde d.4.06.2020. 
  
 

1. Valg til skolebestyrelsen. Der er enighed om at skubbe valget til skolebestyrelsen til slutningen af september 
2020, så bestyrelsen vil være på plads 1. oktober. Dette er i følge vedtægterne muligt. Ole orienterer 
forvaltningen.  På forældremøderne i starten af næste skoleår rekrutterer vi kandidater.   Status: Mette, 
Michael og Heidi genopstiller ikke.  
 

2. Hvad har vi lært af Corona-perioden? Har der været en positiv effekt af nogle af de tiltag  
der har været i Corona tiden. 

- Hjemmeundervisningen har været rigtig god. Det at få sendt opgaver hjem digitalt har haft en god effekt. 
Der er elever der har profiteret af at kunne fordybe sig med opgaverne i ro. 

- De 45 min. bevægelse om dagen er blevet opfyldt. 

- Lektier hjemme har fungeret fint. 

- Lektier generelt er jo ikke en løsning der fungerer alene. 

- Børnene har lært at sætte pris på deres skole. 

- Lærernes positive tilgang til eleverne i hjemmeundervisningen har været perfekt. 

- Vi har oplevet at eleverne har brugt hinanden på zoom i opgaveløsning. 

- Renlighed, vaske hænder, spritte af har jo tilsyneladende haft en mærkbar effekt. 

- Forældrene har været mere inddraget i deres børns læring. Opgaverne har ofte været over flere dage det 
har givet en god arbejdsmoral hos eleverne. 
 

3. Efter åbning: 

- Negativ effekt har været at børnene har været i det samme rum hele dagen. 

- Vores 5 årgang har været mixet/blandet, det har haft en positiv indvirkning på årgangen. Et godt tiltag der 
har skabt større netværk. 

- De sociale relationer er blevet styrket efter de er kommet tilbage. 
 

4. Sidste skoledag og dimission for 9. klasse (Henrik). Forsamlingsforbuddet gælder ikke for skoler, hvis 

rammerne er til det må vi være 200 hvis det er vores behov. Dette gør at dimissionsfesten gennemføres. 
Dato 24.6. 

Sidste skoledag gennemføres også men den vil blive organiseret anderledes end tidligere. Eleverne vil blive 
inddraget. Dato 19.6. 

 

5. Budget 2020: 250.000-350.000 i underskud før Corona efter Corona balancerer budgettet. Renovering af 
personalerum er i gang. Lejrskole og hytteture flyttes til 2021. 

Budget 2021. Der vil komme besparelser på skoleområdet. Dette vil have indflydelse på både skole og FFO. 
 

6. Timefordelingsplan (Henrik).    9 årgang; har kun haft 1 lektion, her tilføres 1 ekstra.   8 årgang; kristendom 
går fra 0 lektion til 1 lektion. her tilføres 1 time. 5 årgang, Billekunst. Årgangen har på nuværende tidspunkt 
kun 1 lektion, de tilføres 1 ekstra lektion så årgangen får 2 lektioner.  
 

7. 7. Klassedannelse 0.klasse (Henrik). Kommende 0 kl.; I øjeblikket er der kun 54 elever, hvis dette tal holder, 
vil der kun blive 2 0 klasser i skoleåret 20/21. 
 

  



 

8. 8. Klassesammenlægning (Henrik).  På nuværende 0 årgang og nuværende 5 årgang er der så få elever at det 
vurderes at der skal være en klasselægning.  Dette startes op.  
 

Dette affødte følgende spørgsmål: 

- Kunne man fremadrettet bruge elever der har oplevet en klassesammenlægning til at forklare/fortælle 
nuværende elever hvad en klassesammenlægning indebærer. Her tænkes specielt på 5 årgang. 
 

- Hvordan får vi evalueret på de sammenlægninger vi har foretaget de sidste par år. 
 

- I forhold til kommunikation om en sammenlægning i de ældre klasser 4-5 kl. henstilles der til at forældre får 
besked om sammenlægning af klassen kl. 8.00 om morgenen, den dag hvor eleverne får beskeden. 
 

9. Sommerbar for medarbejderne (Ole). Som en tak til medarbejderne for indsatsen i et usædvanligt skoleår, 
er bestyrelsen vært for et udendørs sommerevent for medarbejderne. D. 11.8 vil bestyrelsen servere en 
snack og et lille glas for medarbejderne. 
 

10. Orientering fra  

- Medarbejderne; Det har været en meget svær tid medarbejderne har været igennem. Mange nye 
omstillinger og mange nye måder at arbejde på. Alle har dog medvirket til at tingene blev løst. Den 
eneste knast undervejs har dog været at de 2 faggrupper har haft en forskelig arbejdstid. Dette har 
skabt noget turbulens de 2 faggrupper imellem.  
 

- Ledelse; 
 

- FFO; FFO’en har fået ansat 4 nye pædagoger igennem de sidste 1½ måneds tid, alle stillinger er 
dermed besat igen. 
 

- Skole; På trods af Corona har den nationale trivselsmåling været gennemført, dette har 
afstedkommet adskillige afspritninger af diverse Pc’er efter endt brug, da ikke alle elever har en PC.  
 

- Stavnsholtskolen er udtaget til at få hjemtagning af rengøring, vi går dermed fra 16 timer ugentlig til 
23 timer om ugen. 
 

- På 6-7-8 årgang er der sat dobbelt matematiklærere på. 
 

- Jesper (SSP og AKT lærer) har fået ekstra timer i forbindelse med ART forløb han skal til at køre hvis 
der er behov. Jesper har været på et specielt kursus i ”konflikthåndtering blandt elever” sammen 
med Lasse fra FFO. De vil sammen undervise elever i adfærdshåndtering og konfliktmægling. Idéen 
er at eleverne tilegner sig redskaber de kan bruge inden det går galt. 
 

- Vi har nu fået uddannet en matematikvejleder, Internt. 
 

- 1 medarbejder får ekstra timer til 2 sprogs indsats. 
 

- Vi har massivt tiltag i forhold til læsevejledning i både børne- og ungemiljø. 
 

- 3 medarbejdere vil oprette et innovationsprojekt i ”kodning”. 
 

- Det er igennem klassesammenlægninger at der er skabt de ekstra ressourcer. 
 

- Elevrådet 
  

- Formanden  



 

 
11. Næste møde (Ole). Næste bestyrelsesmøde er d. 11.8. kl. 18.30 til 19.30. 

17.8 Forældremøde 6 årgang 17-19 Tine og 7 årgang 19-21 Karin.  
18.8 Forældremøde 8 årgang 17-20 Tine og 9 årgang 19-21 Tine. 
1.9   Forældremøde 0 årgang 17-19 Ole og 1 årgang 19-21 Ole. 
2.9   Forældremøde 2 årgang 17-19 Tine og 3 årgang 19-21 Ole. 
8.9   Forældremøde 4 årgang 17-19 Tine og % årgang 19-21 Tine. 

  
12. Eventuelt  

Efter mødet var formanden og skolen vært for en lille sommerreception, hvor vi over et glas 
ønskede hinanden god sommer og sagde farvel til Heidi, Michael og Mette.  

 

Michael. 


