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Referat  

Skolebestyrelsesmøde nr. 6/2020-21 

Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 17.00. 

Mødet er afholdt via Teams.  

Mødeleder: Mette 

Afbud:  

Fraværende: 

Referent: MDL 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

2.  Hvad rører sig på skolen 

herunder status fra skolen i forhold til Covid 19, 

Hjemmeundervisning og status på nødpasning i SFO 

Regnbuen. 

 

Seneste udmelding er forlængelse til 28. februar 2021 

med mulighed for evt. tidligere ankomst for de yngste 

elever. Vi drøfter også status for det. 

 

Desuden øvrige meddelelser fra eleverne, 

medarbejderne, ledelsen, forældrene og formand  
 

O (20 min.) 

MG: Melding på det seneste fra ministeriet.  

0.-4. klasse starter i skole fra 8. februar.  

Rammen er ens fra 0800-1300 indeholdende 5 

lektioner.  

4 årgang, den nemmeste opgave at løse. Besætning 

består med 3 lærere og 1 pædagog. 

0-3 årgang. Lærerne er inddelt på årgangene 

sammen med pædagoger. SFO´en er ligeledes opsat. 

Skolen kører under nødparagrafferne.  

Meldingerne er, at eleverne glæder sig. 

I SFO´en er der stor opmærksomhed på 

håndhygiejne.  

Der har været teststation i torsdags, hvilket 

fungerede godt. Hoveddelen af det faste personale 

bliver testet en gang om ugen. 

Elevrådet giver udtryk for, at det er et stort savn ift. 

det at komme i skole.  

Både i Udskolingen og Mellemtrin kører fysisk 

nødundervisning to gange om ugen. Målgruppen er 

elever, som har et særligt behov for fysisk 

undervisning.  

 

3.  Økonomi for 2020 

Regnskab for 2020 er afsluttet og budget for 2021 er 

under udarbejdelse. 

Der sendes bilag før mødet. 

O/D (10 min) 
 

Skolen er kommet ud med et overskud på 

1.100.000. Budgettet har været levende, og svært at 

regne ud, da det kan hoppe helt frem til sidst.  

Der bliver arbejdet på at lave diverse budgetter til 

fagene.  

På kommende bestyrelsesmøde vil skolens budget 

blive fremlagt.  

På kommende møde skal høringsdrøftelsen 

gennemgås ift. den ændrede budgetmodel for 2022.  

 

8 Punkter til næste møde?  Strategi for 2020-21 

 A20 Lokalaftale 

 Budget 2021 

 Fritidspædagogik 

 Mobilpolitikken evalueres (3. marts) 

 Årshjul 
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 Afkortning af skoledagen – godkendelse 

 Ansvarsområder for skolebestyrelsen 

 

Mobilpolitik udgår sammen med årshjul og 

fritidspædagogik. 

 

  Evt. 

 

 

Se i Mødet sluttede samt Punkter til næste møde. 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

3. marts  

8. april  

3. maj 

1. juni 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17-20 – 

grundet gennemgang af høringsdrøftelsen.  

Løjtstrupugen drøftes på kommende møde.  


