
 

   

Referat - Skolebestyrelsesmøde d. 17. august 2021 kl. 17.00-19.00.      
 
  Afbud. Vibeke. 

 
 

Dagsorden Notater 

Konstituering. 

  

Charlotte er valgt til formand 
Janni er valgt til næstformand 

Opstart. Fokusområde i dette skoleår: Faglighed og fællesskab. 
Med det for øje har mellemtrinnet valgt, at det er mobilfri 
frikvarter i en periode.  Der bliver indkøbt bolde og sjippetove til 
klasserne. 
 
Der indkøbes mobilhotel til indskolingen, da vi har oplevet at 
flere ringer hjem i skole/SFO tiden. 
 
Pokemonkort er populære specielt i indskolingen. Der kommer 
et fælles skriv fra indskolingen. De må godt have kortene med i 
skole, men det er på eget ansvar. De må bruges i frikvarter og 
SFO, men ikke i timerne. 
 
Der er ingen restriktioner længere i forbindelse med Covid-19.  
Vi må blande os på kryds og tværs.  
 
Vi startede 1. skoledag med at samle alle i Kridthuset. 
Morgensang hver morgen og det har de taget godt imod, og de 
er superdygtige til at deltage. 
 

Støtte Det fremgår af skemaet, at der er flere timer med to-voksen på. 
Nogle timer er enkeltintegration andre er en ekstra voksen i 
klassen.  Vi nævner det til forældremødet. 
Vi vil være nysgerrige på, hvordan vi bruger støtten, hvem og 
hvilke elever der har gavn af det, samt undersøge hvilke 
mål/formål støtten har. 
 

Høringssvar. 

 

Uddybelse af det indsendte høringssvar 

 

 

Elevplaner. 
 

Drøftelse 



Udleveres inden første skole-hjemsamtale. Den skal indeholde status, 

hvad der arbejdes med, hvilke mål/fokus der skal arbejdes med og 

hvad elev, skole og hjemmet skal arbejde med. 

Opdateres til foråret. 

 

Princip for samarbejdet 

mellem skole og hjem. 

Evaluering. 
Forslag fra personalet, at skole-hjemsamtaler afholdes inden 
udgangen af november, hvor elevplaner udleveres inden. 
Behovssamtaler til foråret. Har forældre et behov så meld til. Vi 
tilbyder samtalerne og alle grunde til at byde ind på en samtale 
er reelle.  
 
Obs. Skolens kontaktoplysninger opdateres.  
 

Forældremøde. Fælles forældremøde d. 13.9.21 
Først mødes indskolingen, derefter fællesmøde og møde på 
mellemtrinnet til sidst. 
Orientere omkring skoles hverdag, mobiltelefoner, skole-
hjemsamarbejde, præsentation af bestyrelsen.  
 
Forespørgsel om salg af gamle skolemøbler. Skolebestyrelsen 
står for salg. Evt. opslag på Facebook. - eller loppemarked?? 
 
Klasselærere sørger for ved skolestart at informere om, hvad de 
forskellige fags forkortelser står for. 

Nyt fra 
Skoleleder 
 
 
 

 

Økonomi. - til orientering. 

 

Første skoledag. 

God start på skoleåret!  

 

Inkluderende Læringsmiljøer. 

Udskudt fra før Corona. Hvordan vi kan skabe bedre 

inkluderende læringsmiljøer? 

Vi må nu holde det lokalt. AB og MG mødes med Carsten 

Thygesen sidst på måneden. Vores fokus vil være på 

sammenlæste hold, og hvordan vi pædagogisk kan løfte og være 

mere inkluderende.  

 

 

Tirsdag er primær ledelsesfri på skolen. AB ledermøder og MG 

studie. 
 

Evt. Punkter til kommende dagsorden 
Fortællingen om den gode skole skal ud i byen.  



Fokus på Brobygning med børnehaven.  
 

BOBLER. 
 

Digital Dannelse. 

 

 


