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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.1/2020-21 

Mandag 24. august 2020 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Mødeleder: Mette 

Afbud:  

Fraværende:  

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

Velkommen til nye elevrødder: Mathilde og 

Johanne. 

 

2.  Hvad rører sig på skolen, herunder opstart af det 

nye skoleår 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (20 min.) 

Elever: ingen bem. til i dag 

Indskoling: Skolen er fortsat præget af Corona.  

Årgangsopdelte. Dog fortsat morgensang, som 

foregår udenfor.  

Mellemtrin: Elever starter udenfor, klasserne er 

fortsat årgangsopdelte. Mellemtrin har skudt det 

nye aktivitetsdage i gang. Uge 37 skal 6. årgang på 

lejrskole, trods Corona.  

Udskolingen er også kommet godt i gang, og her er 

der også sat om ift. hjemmeholdskontaktlærerne, 

som nu indgår som årgangsansvarlige. 

Forældre: Der har på 1. årgang været forvirring 

omkring, hvor eleverne slutter deres dag. Der følges 

op på forespørgslen. 

 

3 Erfa-gruppe  

fik vi afklaret formål mm med den? Samt orientering 

til forældrene på skolen 

D/B (10 min) 

Mulighed for at kunne skabe adhocmøder i bredere 

kontekst med flere perspektiver.  

Formatet kræver nytænkning, og har derfor brug for 

at blive gentænkt.  

Der udvælges derfor ingen medlemmer til erfa-

gruppemedlemmer. Punktet tages op igen i 4. 

kvartal 2020. 

 

4 Forældremøder og fremmøde  

hvor det vil være relevant at et medlem fra SB kort 

informerer 

D (10 min) 

Da Erfagrupperne ikke bliver oprettet pt: skal 

bestyrelsesrepræsentationen så være større til 

forældremøder i efteråret? 

SB formand skriver til alle forældre omkring erfa-

grupperne, der kræver at blive nytænkt.  

Derfor ikke nogen repræsentation til 

forældremødet. 

 

5 Økonomi for 2020 

Økonomirapport er med som bilag. 

O/D (10 min) 

Økonomien gennemgås.  

Spørgsmål omkring ompostering af lønmidler, og 

hvoraf det kan læses i budget. 

 

6 Hvad vil vi med Løjt Kirkeby skole? 

Medarbejderne i skoledelen har på et møde taget alle 

oplevede successer med fra Coronaskolen. Det har vi 

Skolen har haft en temaformiddag omkring, hvad 

var de gode erfaringer fra Corona-skolen? 

Opsamlingen på dette blev samlet i et kompendium, 

og fremlagt til pædagogisk forum som et forslag til 
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kategoriseret og arbejdet videre med også if til den 

nye og tilrettede strategi i Aabenraa kommune. 

Desuden er tanker og ideer om et organisatorisk 

modsvar drøftet på Pædagogisk Forum. 

Bilag fra de første møder er vedlagt og MG vil lægge 

disse ideer frem for bestyrelsen. 

D( 45 min) 

en mulighed for en organisationsændring mellem 

faserne. 

 

Punktet genoptages til kommende bestyrelsesmøde, 

med en tilbagemelding på, hvor skolen er i 

processen. Bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt 

ikke tage stilling, før de ved mere. 

7 Proces omkring vakant pædagogisk lederstilling 

O (5 min) 

 

Gennemgang af, hvilke ledelsesmæssige resurser, 

der kunne være gode at tilføje til ledelsesteamet.  

Konsulent tilkoblet undersøgelsen, og der gives en 

tilbagemelding til kommende bestyrelsesmøde. 

 

8 Feriekalender 2021-22 

Ændring af en enkelt dag 

B (5 min) 

Mandag d. 9. august 2021 bliver en elevfridag da 

lørdag 11. september 2021 er en ”skoledag”.  

Bestyrelsen bakker op omkring dagen i august. 

 

9 Punkter til næste møde?  Fritidspædagogik tages op på næste 

bestyrelsesmøde. Afholdes i SFO 

Regnbuen med deltagelse af to pædagoger. 

 Drøftelse af skolestruktur 

 Årshjul 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

 

  Evt. 

 

Tirsdag d. 15. september frem til fredag d. 18. 

september, afholdes skolens fødselsdag, med 

emne/temadage. 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

6. oktober – Mødet holdes i SFO med deltagende 

pædagoger 

4. november 

3. december 

4. januar  

2. februar 

3. marts  

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00.  

 


