
 
   

Referat skolebestyrelsesmøde  
D. 2. februar 2022 kl. 19.00-21.00.  
 
Ordstyrer: Malene 
Deltagere: Nomi, Janni, Marianne, Vibeke, Trine, Kristina, Malene og Ann. 
Afbud: Charlotte 

 
Dagsorden Notater Tid 

Covid-19 
  

Status. 
Test/hjemmetest fortsætter indtil videre. 
Der gives besked til klassens forældre, når der er 
en elev fra klassen. 
Vi er tilbage til almindelig skoledag, bortset fra 
morgensang og skolesport der først starter i uge 8. 

 

Valg til 
skolebestyrelsen 

Proces gennemgås og vi planlægger 
valghandlingen. 
På valg er: Marianne og Nomi. 
Valgmøde d. 17/3. 

 

Åbent hus Wash 
Power 

Information og drøftelse. 2.4. kl. 10-16 
Melde ind med hvor meget plads vi har brug for 
senest d. 25.2. 
Briefe medarbejdere, spørge elevrådet. 
Elevråd og arbejdsgruppe mødes tirsdag d. 8.2 kl. 
15.30-16.00. 

 

Økonomi 
 

Kort orientering om budget 2022. 
Det endelige budget kender vi først sidst i februar. 
Faldende børnetal. Vi sender 10 elever af sted.  
Vi får kun 7 elever ind i kommende 0.kl. 
Vi har afsluttet 2021 med større overskud end 
forventet, og vi har fået afdraget mere af vores 
gæld. Budget 2022 er stramt og vi kan blive 
udfordret ift. at afdrage på vores gæld i 2022. 

 

Generel 
orientering. 

Kommende skoleår.  



Møde med kommende 0. klasse. 
God stemning ved dem der mødte op. 2 piger og 5 
drenge er meldt ind. 
 
Hærværk i byen; møde herom 
Drøftelse af situationen 
 
Status generelt. 
Vi er begyndt at blande klasserne igen i 
frikvarterne. Der er pt. sat ekstra gårdvagt på i 
indskolingen. 
Urolig indskoling, vi henter hjælp ude fra ex. 
Praksisnær vejledning. Vi arbejder dels med at flere 
elever har et meget grimt sprog og dels med børn 
der fylder ved eksempelvis at nægte at deltage i 
undervisningen eller udvandre fra klassen. 
På mellemtrinnet arbejdes der på at ryste dem lidt 
sammen igen efter de har været adskilt gennem 
Corona-perioden. 
 

Evt.  Bestyrelsen vil gerne byde ind med hjælp til 
arrangementer 
Fastelavn d. 28.2 
Punkter til kommende dagsorden 

 

Næste møde. Wash power møde;  
 

 

BOBLER. 
 

Digital Dannelse. 
Trivsel. 

 

 


