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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr. 9 /2020-21 

Mandag 3. maj 2021 kl. 19.00-21.00 

Mødet er afholdt virtuelt på Teams 

Mødeleder: Mette 

Afbud: Linda Møller, Anette Trip 

Fraværende:  

Referent: MDL 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

1.  Gennemgang og tilføjelser til dagsorden 

(5 min) 

 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

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.) 

Lisbjerg skole deltager i temadag 11.9.21 

Hvad rører sig på skolen lige nu? 
MG: Der mangler fortsat rytme i skolens 

organisation. Dog planlægges det kommende 

skoleår som planlagt. 
Alina: Info omkring den kommende 0. klasse. 

Ligeledes planlægges øvrige aktiviteter, der handler 

om det kommende skoleår.  
Johanne: Info omkring brobygningsforløbet for 8. 

klasse.  

Elevrådet har fået “coronapenge” til at understøtte 

trivsel for eleverne. 
Mathilde: Undervisningen på 7. går fint.  

MG: Ligeledes er der også kommet en større portion 

penge, der er møntet på et fagligt indhold for 

eleverne.  
GIS: Det går fint med at finde rytme i 

hjemmeskolen og fysisk skole. Gennemførsel af 

samtalerne har også fungeret fint, forældre har været 

glade for den info, de har fået.  

IO: Glæder sig til, vi kan se frem mod mere normale 

forhold. Eleverne trives i denne form for skole. 

 
3.  Anti-Mobbepolitik 

Der er udarbejdet forslag til en revideret Anti-

Mobbepolitik indeholdende strategi for digital 

mobning. 

Bilag vedhæftet. 

D//B (45 min) 

Mette: Der er udsendt bilag til punktet, som 

bestyrelsen skal forholde sig til.  

Skolen skal have sin anti-mobbestrategi revideret, 

og deri skal der ses på digital mobning.  
 
Bemærkninger til forslaget indarbejdes og drøftes 

videre på mødet i juni. Desuden til dette møde en 

yderligere drøftelse af punkt 8. 
 

 

4.  Budget 2021 

Budgetopfølgning ultimo april 2021. 

Bilag vedhæftet. 

O/D (10 min) 

 

MG orienterede bestyrelsen om skolens budget. 

Orienteringen tages til efterretning af bestyrelsen.  
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5.  Orientering projektet ”lettere behandling” - nu 

omdøbt til SEI 

Orientering om forløbet og hvor langt vi er nu 

O/10 (10 min) 

 

 MG orienterede omkring SEI projektet.  

6. Punkter til næste møde?  Fritidspædagogik/didaktik 

 Skemaer og årets planlægning til endelig 

godkendelse 

 “Kommunikation imellem skole og hjem” 
 Punkt 8 under Anti-mobbe politik (forslag) 

 Årshjul skolebestyrelsen. 

 Gennemgang af principper til augustmødet 
 

  Evt. 

 

 

Intet 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder: 

Ti 1. juni 

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.   

 


