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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.5/2020-21 

Mandag 11. januar 2021 kl. 17.00 – kl. 20.00. 

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

Mødeleder: Mette 

Afbud:  

Fraværende: Kim 

Referent: MDL 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

2.  Velkommen til afdelingsleder Alina Beck Hansen og 

præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

 

3.  Hvad rører sig på skolen 

herunder status fra skolen i forhold til Covid 19, 

Hjemmeundervisning og status på hvor mange der har 

benyttet nødpasning i SFO i uge 1 og 2. 

 

Desuden øvrige meddelelser fra eleverne, 

medarbejderne, ledelsen, forældrene og formand  
 

O (20 min.)  

Elevrådsrepræsentanterne synes at undervisningen 

går godt. 

MG: Gode tilbagemeldinger fra forældre overall. 

Der er god kontakt med klasserne, og der er fortsat 

brug for løbende kontakt med klasserne.  

Valget mellem kombineret undervisning er bevidst 

imellem den synkrone og asynkrone del.  

Indskoling: Man forsøger at kombinere nødpasning 

med nødundervisning i SFOen. Lærerne fra 

indskolingen hjælper pædagogerne med 

nødundervisning hver dag i SFOen fra 10-12. I dag 

var der 20 elever tilmeldt undervisning og 

nødpasning i SFOen. Sidste mandag var 29 tilmeldt 

SFOen. 

Skolen afventer for den kommende periode. Det kan 

komme på tale at lave foranstaltninger for elever, 

der er særligt udsatte eller sårbare på skolen.  

 

4.  Økonomi for 2020 

Økonomirapport medsendt.  

O/D (10 min) 
 

Vi kommer godt igennem 2020, og regnskabet 

lukkes på fredag d. 15. januar.  

Regnskabet har flyttet sig ½ million i positiv 

retning, hvilket giver udfordringer ift. At forudse 

det samlede budget.  

 Vi ønsker at bruge penge ift. De behov, der er for 

investering på forskellige områder i skolen.  

Efter fredag forberedes budgettet for 2021, hvor 

skolebestyrelsen vil blive inddraget.  

Forslag om at få budgettet ind i årshjulet, herunder 

at få søgt om at gå ud over rammen på de 4 pct. I 

september måned.  

5 Strategi for 2020-21 

Der udsendes video før mødet. Der er to punkter, 

skolebestyrelsen skal arbejde med. Det er trivsel og 

FNs Verdensmål. Mere om det på mødet. 

O/D (15 min) 

Punktet flyttes til næste møde. 

6 Hvad vil vi med Løjt Kirkeby skole?  
Status på proces om dette. Bliver der et møde den 16. 

april 2021? 

D( 10 min) 

 Vi håber på at kunne gennemføre mødet d. 16. april med 

deltagelse af skolebestyrelse.  
Forslag om at mødes til skolebestyrelsesmøde på teams d. 

2. februar. På mødet vurderes forslaget til at mødes d. 16. 

April. 
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8 Punkter til næste møde?  Fritidspædagogik 

 Mobilpolitikken evalueres(3. marts) 

 Årshjul 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

  Evt. 

 

 

Forslag: 

Kulturnat i september om lørdagen. Det kunne vi 

godt deltage i, men der er en bekymring for, at 

Løjtstrup-ugen skubbes med et år, pga. 

Arbejdsbetingelserne, som de ser ud nu. Derfor et 

forslag om at flytte det et år frem.  

Punktet er blevet drøftet, og tages op igen til 

februarmødet.  

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

2. februar 

3. marts  

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17-19 


