
Referat fra Skolebestyrelsesmøde d. 25.5.20. 

Deltagere: Dorthe, Louise, Helle, Nomi, Kristina, Malene og Ann. 

Fraværende: Jane. 

 

Økonomi: 

• Sidste år afskrev vi 214.000,- af skolens gæld, således at vi nu skylder 544.000,- kr. 

• I år forventes vi af afdrage med minimum 100.000,- kr. Pt. Er der afsat 150.000,- til 

gældsafdrag. 

Ansættelser. 

• Kate er ansat på 12 timer. Hun har linjefag i tysk og varetager tyskundervisningen i det 

kommende skoleår. Derudover har hun arbejdet med ordblindhed og får timer indenfor det 

område. 

• Marie er ansat som børnehaveklasseleder. Marie har idræt som linjefag og Dansk som 

andetsprog og de kompetencer forventer vi at sætte i spil. 

Projekter. 

• Legeplads. Vi laver mindre forbedringer på legepladsen. Vi håber at kunne etablere flere 

legeredskaber sidst på året. 

• Læsehuler etableres på Indskolingsgangen, så der skabes et hyggeligt miljø for de børn der 

har brug for ro til at læse. 

• Hjemkundskabslokalet er på dagsordenen til behandling. Vi afventer svar. 

• Linedancerne er rykket ind i to store lokaler ud mod Strandvejen. De renoverer og bygger 

om, så lokalet tilpasses deres behov. Det sker for egen regning. 

• Alarmen er udskiftet. 

Strukturdebat. 

• Der afvikles en strukturanalyse i Skive Kommune, hvor der kigges på ledelsesstruktur, m2 

osv. Glyngøre Skole har mange m2 og selvom vi låner lokaler ud til linedancere, kunstnere i 

Borgen og selvom Vandkantskolen også gør brug af en hel gang, så har vi stadigvæk mange 

m2 sammenlignet med andre skoler. Her afventer vi og ser hvad der kommer ud af 

strukturanalysen. 

Bornholm. 

• Nuværende 5. klasse tager til Bornholm til september. Kristina og Ann tager med. Vi 

etablerer en kassekredit, således at børnene “afdrager” med overskuddet fra Skoleboden. 

Corona. 

• Gennemgang af processen med genåbning; som allerede skrevet ud til forældrene. 

• Vi gør hvad vi kan for at give 6. klasse den allerbedste afslutning på skolegangen på Glyngøre 

Skole. 

• Som følge af restriktionerne om forældre på skolen ifm. Corona, så afholdes skolehjem-

samtalerne inden udgangen af september. Elevplanerne udleveres ved samme lejlighed. Der 

er altid mulighed for en behovssamtale. 



Valg. 

• Der afholdes valg til Skolebestyrelsen d. 18.6 kl. 19.00-20.00. Bestyrelsen mødes inden til det 

sidste møde. Vi har høringssvar vedr. Økonomi på dagsordenen, samt tillæg til 

Kvalitetsrapport. 

Kommende skoleår. 

• Ann gennemgår planen for kommende skoleår. Den sendes ud til forældrene inden fredag. 

 

 

Referent: Ann 

 


