
 

   

Referat  - Skolebestyrelsesmøde d. 15. april 2021.      
 
Mødet afholdes på skolen. 
  

 

Dagsorden Notater 

Covid-19 Sidste nyt. 
- Kviktest. Positiv kviktest fordrer nu ikke længere at klassen vil blive sendt 

hjem som nær kontakt. Vi må ikke teste børn under 12 år i skoleregi. 
- 5.-6. klasse tilbage. Skønt at have dem tilbage på skolen igen, selvom det 

kun er hver anden uge. Børnene giver også udtryk for, at de er glade for 
at komme af sted igen. 

- Sårbare børn. Vi har børn, der er på skolen hverdag og enkelte kun nogle 
dage i løbet af ugen. Det påvirker børnene at have været hjemme så 
længe. 

 

Økonomi 

 

- Elevrådspulje: status. De fik hentet 15.000kr hjem og har haft 

møde/forhandling til møbler mm. til deres hyggeområde. 

- Ansøgninger vedr. Lokaler og legeplads: status. Der blev ikke tildelt midler 

til lokaler, gulv, skolekøkken. Der blev tildelt 68.500 kr. til en Supernova til 

mellemtrinnet.  

- Overblik over 2021.  -Gennemgået. 

 

Kommende skoleår 

 

Status. 

- Gennemgang af timefordelingsplan mm. 

- Drøftelse af §16 og holddannelse. Stemning for at ansøge om §16b+d 

- Punktet tages op til næste møde. 

Sildefestival Skal skolen repræsenteres til årets Sildefestival? Jeps! 
- Hvordan? - Der indkaldes til et møde for de involverede. 

 
AKT/Trivsel Sundhed – Trivsel – Faglighed. 

Hvad gør vi nu? 
Hvad gør vi på længere sigt? Hvad er målet?  

- Udsættes til næste møde. 
 

Nyt fra 
Skoleleder 
 
 
 

 

Plastictanken.  

- Vi har takket nej til at deltage da festivalen afholdes i 

medarbejdernes sommerferie. 

Skole-hjem-samtaler.  

- Der indkaldes til behovssamtaler. Samtalerne er obligatoriske i 0.kl 

og 6.kl. 



Arbejdstilsynet.  

- Vi har anket med fik afslag. 
- Der er sendt sorg- og kriseplan rundt. - tages op på næste møde. 

- Kommende 0.kl er indkaldt til infomøde.  

- Rundvisning - se det nyindkøbte. 

 

Evt. Punkter til kommende dagsorden 
- Kommende skoleår 
- AKT/Trivsel 
- Sorg- og kriseplan 
- Høringssvar. 

 

BOBLER. 
 

 Digital Dannelse. 

 

Årets sidste to møder afholdes på følgende datoer: 
5. maj kl. 18.30-21.30 - afholdes på skolen. 
2. juni kl. 17.00-20.00 – mødested udmeldes senere.  


