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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr.3/2020-21 

Onsdag 4. november 2020 kl. 17.00 – kl. 20.00. 

Mødet holdes via Teams. I får udsendt link før mødet. 

Mødeleder: Mette 

Afbud: Linda Møller 

Fraværende: 

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

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

nye skoleår 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (20 min.)  

Elevråd, har haft besøg af DSE, som holdt 

oplæg omkring trivselsmiljø. Kurset har været 

godt og lærerigt. Elevrådet skal lave en 

infovæg nede i iPad-hjørnet, der handler om 

deres arbejde og andre ting vedr. Elevrådet.   

 

Medarbejder, (IO) Holder skruen i vandet, og 

man prøver at få så mange gode oplevelser 

med som muligt. Det gælder både skole/hjem 

samtaler, men der har også været plads til 

kulturelle arrangementer som koncerter og en 

teaterforestilling i morgen.  

(GIS) Der arbejdes også hårdt på at opretholde 

normalitet, men der også peger fremad mod 

julemåneden.  

(MG) Der arbejdes med at få covid-19 til at 

fungere med praksis, også ift. når der opstår 

smitte. Dette har været et stort ledelsesmæssigt 

fokus.   

Den nye strategi: Hvordan arbejder vi videre 

med den ift. forandringspapiret? Arbejdet vil 

blive lagt ud i mindre enheder, da Covid-

19 udfordrer de normale 

respektive mødefora.   

(Forældresiden) Forslag om at lægge et link op 

omkring, hvordan man definerer de nære 

kontakter fra skolens side. (MG) Ser 

positivt på det.  
 

3.  Pædagogisk tema: Fritidspædagogik generelt og 

omsat i SFO Regnbuen 

Opfølgning efter oplægget i SFO Regnbuen.  

Hvad har det givet anledning til? 

Hvilke tiltag skal Skolebestyrelsen tage? Nu og/eller 

efter ansættelse af ny afd. leder 

D/B (30 min) 

 

Pædagogisk tema (Fritidspolitik) Har det givet 

anledning til at se på noget nyt, eller skal vi 

vente på at udvikle noget på punktet, indtil der 

kommer en ny afdelingsleder?   
Opbakning omkring at vente med at fordybe 

sig i punktet, indtil den nye afdelingsleder er 

på plads.   
Punktet genoptages igen til enten februar 

eller marts mødet. 
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4 Mobilpolitik  

For et år siden iværksatte bestyrelsen mobilpolitik, 

hvor mobiltelefonerne skulle afleveres i 

mobilhoteller. På grund af smitterisiko med 

indsamling håndhæves ordningen ikke under Corona. 

Det skal besluttes, hvordan og hvornår. 

mobilordningen evalueres. 

D/B (15 min) 

Hvordan evaluerer vi mobilpolitikken, og hvad 

er status?  
Elevråd: vi ser positivt på, at have telefonerne, 

de er med til at understøtte socialt samvær, i 

pauserne.   
Hvordan evalueres det?: Det er ikke muligt at 

evaluere en ordning, som ikke har haft sin 

udfoldelse endnu.   
Der er mange andre ting, som fylder lige nu, så 

det at håndhæve en mobilpolitik er besværligt.  

Flertal i bestyrelsen ønsker punktet bliver taget 

op. Punktet tages op efter vinterferien. Skrives 

til referatet, hvordan vi får mobilpolitikken 

implementeret under corona pandemien.  
 

5 Hvad vil vi med Løjt Kirkeby skole? 

Der er udarbejdet udkast til procesplan for den 

undersøgelsesproces, det blev besluttet på sidste 

bestyrelsesmøde at iværksætte if til en evt. intern 

organisering af Løjt skole.  

Processen behandles i MED-udvalg mandag 2. 

november 2020 og udtalelse herfra medtages til 

bestyrelsen.  

 

Bilag vedhæftet. 

D( 30 min) 

Hvad vil vi med Løjt Skole?  
 MED-udvalget har stemt i og bakker 

op omkring processen.   
 Der vil blive nedsat en styregruppe 

sammen med medarbejdere, som også 

sidder uden for skolebestyrelsen. MG 

forslag om at have to med fra hvert team.   
 Lisbjergskolen skal på et tidspunkt 

komme og give deres indblik i at drive 

skole, og dermed at få vinklen på fra andre 

undervisere.  
Processen skal gives tid. Dvs. at der ikke skal 

træffes beslutninger om noget lige 

nu. Bestyrelsen nikker ja til at processen 

fortsætter som beskrevet i procesplanen.   

  
Er det muligt for bestyrelsen at deltage d. 

16. april klokken 12 sammen med 

medarbejdergruppen?  

MG spørger Lisbjergskolen, om det er muligt 

for dem eller andre dage? Derefter melder 

skolebestyrelsen tilbage.   
 

6 Orientering om pædagogisk lederstilling 

Der afholdes samtaler hhv. 16. og 26. november 

2020. Mette og Linda deltager i ansættelsesudvalget  

O/B (10 min) 

 

Der er kommet mange ansøgninger til 

stillingen.  

Torsdag d. 12. november vil der være et møde 

omkring udvælgelse af de rette kandidater. De 

udvalgte vil blive sendt til repræsentanterne fra 

skolebestyrelsen 
 

7 Økonomi for 2020 

Økonomirapport er med til mødet. 

O/D (10 min) 

 

Økonomien blev gennemgået. Vi følger fortsat 

planen for budget 2020. 

8 Punkter til næste møde?  Mobilpolitikken evalueres 

(3. marts) 

 Årshjul 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 
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  Evt. 

 

 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

3. december 

4. januar  

2. februar 

3. marts  

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00.  

 


