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Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde nr.10/2019-20 

Tirsdag 9. juni 2020 kl. 17.00 – kl. 19.00. 

Efter mødet er der sommerferieafslutnings-lidt-godt-at-spise 

Mødeleder: Merete 

Afbud:  

Fraværende: Eleverne, Linda Møller 

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Konstituering af ny bestyrelse 

Valg af formand og næstformand 

Ønsker til formand er fra skolens side  

deltagelse i et månedligt møde med planlægning af 

dagsorden 

sparring med skolelederen 

lyst til at gå i front  

deltagelse i ansættelser 

etc. 

D/B (10 min) 

Merete er mødeleder for mødet.  

Bestyrelsen skal konstitueres. Formanden/kvinden 

bliver Mette. Benjamin vælges til næstformand. 

2.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Medarbejder tilbagemeldinger: Der driftes i 

øjeblikket på opgaverne. Der er ro på dagligdagen. 

Coronaskolen har givet meget på relationskontoen i 

den måde skolen er organiseret på.  

Fagligheden giver mening i coronaorganiseringen, 

når der er flere voksne på. Små hold, når der skal 

indlæres noget nyt. Udeundervisning fungerer godt.  

Muligheden for at kunne fortsætte med den 

nuværende undervisning afhænger af det øverste 

politiske niveau.  

 

3 Corona og efter Corona 

Herunder udmelding om aflysning af 9. årgangs sidste 

skoledag, en evt. afholdelse af dimission mv. 

O/D (30 min) 

Dimission afvikles d. 25. juni i to omgange fra 

16-17 og 17-19 og afholdes som 

klassearrangementer. 

Afslutningen bliver samme dag om formiddagen fra 

9-11, dog med morgenmad indtænkt.   

Karamelkastning bliver ikke som det plejer, men 

skal indpakkes og uddeles.  

Flyttedage planlægges. 

Afslutningen d. 26. juni bliver opdelt i faser. 7.-8. 

afslutter i multisalen, 0.-3. i indskolingen og 

mellemtrin bliver foran klubben.  

Sommerferien starter i slutningen af uge 27.  

 

4 Økonomi for 2020 

Økonomirapport er med som bilag. 

O/D (5 min) 

Ønske om ansættelse af ny afdelingsleder, samt 

ønske om at investere i IT-udstyr herunder 

Smartboards og bærbare PC´ere.  

Budget holder med den forventede en procent under 

ift. forbrug i indeværende kalenderår.  

Der skal være en procentsats ift. lønkroner i SFO, 

fordi det vil indgå i forældrebetalingen.  
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5 Afslutning af dette skoleår og overgange til næste 

skoleår 

 

Jf. tidligere. 

6 Punkter til næste møde? Næste møde udsendes for kommende 

bestyrelsesmøde.  

Samme gælder ligeledes for forvaltningsmøder.  

7  Evt. 

 

Møder afholdes fortrinvist fysisk, men giver det 

mening at afholde mødet virtuelt, så vil det være 

muligt. Det afhænger af  mødeindholdet. 

 Mødet sluttede kl. 1900 Næste møder: 

SB møde 1:  mandag       24.08.20 

02.09 Skolebestyrelsesaften (1730-

2100) 

SB møde 2:  tirsdag        06.10.20 

SB møde 3:  onsdag        04.11.20 

SB møde 4:  torsdag       03.12.20 

SB møde 5:  mandag       04.01.21 

SB møde 6:  tirsdag        02.02.21 

SB møde 7:  onsdag      03.03.21 

SB møde 8:  torsdag      08.04.21 

SB møde 9:  mandag     03.05.21 

SB møde10: tirsdag       01.06.21 

 

Årshjul kommer 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 

 

 


