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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr. 10 /2020-21 

Tirsdag 1. juni 2021 kl. 17.00-19.00 

Mødeleder: Mette 

Afbud: Jan og Linda samt eleverne 

Fraværende:  

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

Ingen 

2.  Hvad rører sig på skolen 

Herunder status fra skolen i forhold til Covid-9, 

Hjemmeundervisning og Fysisk Skole 

 

Desuden øvrige meddelelser fra eleverne, 

medarbejderne, ledelsen, forældrene og formand  
O (20 min.) 

 

Travlhed rundt omkring i Indskolingen. 

Der var en god informationsaften for kommende 0. 

klasser. 

Skolen drifter for at nå i mål. Udskolingen er tilbage 

i normalt skema, mens Mellemtrin og Indskoling 

fortsætter i et overgangsskema. 

 

3.  Anti-Mobbepolitik 

Ændringsforslag er indarbejdet i den nye version, der 

overordnet er godkendt af DCUM.  

 

Bilag vedhæftet. 

D/B (30 min) 

Merete orienterer omkring mødet med DCUM. 

DCUM har været tilfredse med skolens justerede 

Anti-Mobbepolitik. 

Anti-Mobbepolitik er godkendt og lægges på 

Hjemmesiden. 

 

4.  Budget 2021 

Budgetopfølgning ultimo april 2021. 

Bilag vedhæftet.  

O/D (10 min) 

 

Merete orienterer om nuværende budgettal. 

Ingen bemærkninger. 

5.  Næste skoleårs planlægning  

 Skemaer til godkendelse 

 Godkendelse af datoer for skolebestyrelsens 

møder. 

B (10 min) 

Bestyrelsen godkender skemaer for kommende 

skoleår samt datoer for skolebestyrelsens møder. 

6. Kommunikation imellem skole og hjem 

I folkeskolelovens formålsparagraf står, at opgaven 

omkring eleverne skal løses i et samarbejde mellem 

skole og hjem. 

Vi ønsker en drøftelse af  

 hvordan skolen kan tydeliggøre hvilke 

banehalvdele skolen og hjemmet spiller på 

og hvordan den gode kommunikation sikres? 

 hvordan kan Skolebestyrelsen bidrage i 

denne opgave? 

 

Skolebestyrelsen vil bidrage til punktet ved 

årsberetningen til august. 
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 1. Punkter til næste møde?  
 

 Fritidspædagogik/didaktik 

 Punkt 8 under Anti-mobbe politik (forslag) 

 Årshjul skolebestyrelsen. 

 Gennemgang af principper  
 Udkast til skolebestyrelsens årsberetning. 

 

  Evt. 

 

 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

O 25. august 

Temalørdag 11. september kl. 9.00-15.00 

To 23. september 

M 25. oktober 

Ti 30. november 

O 12. januar 

Ti 1. februar 

O 2. marts 

To 14. april  

M 2. maj 

Ti 7. juni 

 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17-19.   

 


