
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
20. januar, KL. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes via Teams.   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 
Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lasse F. J. Ankjær, Søren H. Andersen, Pia Ha-
gedorn.  

 
Afbud:  
Gitte H. Hansen, Mogens Christensen, Rico C. Gissel, Lars K. Bojesen 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt.  
 

2. Nyt fra skolens ledelse/ Status på Corona skolen.  
VK giver en status på skolens planlægning og afvikling af fjernundervisning, nødpasning i 
SFO.  
SB kommer med input til, hvordan det opleves at have barn i Corona skolen.  
 

Tilbagemelding fra årgangene: 
0. årgang: Fungerer rigtig godt. Dagen starter med Google meet kl. 9.00.  
1. årgang: Dagen starter med en halv times Google meet - det fungerer godt, men det 
kan dog være svært at få eleverne til at falde ned bagefter. Tilpas mængde opgaver, må-
ske mere faglig instruktion. Susanne fortæller, at hun i dag har gennemgået matematik 
med eleverne i 1. klasse. Formålet er, at eleverne bliver mere selvkørende.   
4-5 Google meets i løbet af dagen. Det fungerer rigtig godt, og der er undervisning med 
f.eks. forsøg i N/T. Det sværeste er trivsel - eleverne savner skolen og vil gerne tilbage i 
skole.  
4. årgang: Det fungerer godt. Enkelte udfordringer ift. ugeplaner, hvor forældre oplever, 
at det kan være vanskeligt at finde ugeplanen - det følges der op på. Børnene savner 
hinanden. Dagene har samme struktur som i den normale undervisning, og det er muligt 
at få hjælp i hele undervisningstiden undtagen i pauser. Forældre henvender sig med en 
opfordring til at sige, at nu må eleverne logge af Meet, så vi undgår for meget skærmtid. 
Ift. trivsel er der også eksempler på enkelte børn, der faktisk trives bedre med fjernun-
dervisningen. 
6. årgang: Laver bl.a. konkurrencer, hvor eleverne løber rundt i lokalområdet, og hvor 
der bliver arbejdet med elevernes trivsel online og i små grupper. Opfordring til at del-
tage i den online klub. 
7. årgang: Fungerer godt – eleven kører selvstændigt, og igen er det udfordring ift. det 
sociale. Der er pt. ingen konfirmationsforberedelse (Mette har foreslået, om kirken kan 
lave konfirmationsforberedelser online).  
8. årgang: Det fungerer godt med fagdækningen, men en oplevelse af, at timerne ikke 
udnyttes fuldt ud. Måske øget fokus på undervisningsdifferentiering, da alle ikke arbej-
der lige hurtigt, og fokus på bevægelse i løbet af undervisningen - lige nu er det mest i 
pauserne. Der er ikke lektier og ugeplan.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

3. Forældretilfredshedsundersøgelsen 
Gennemgang af undersøgelsen.  
Det viser sig, at det desværre er det forkerte bilag, der er blevet fremsendt. VK beklager 
dette og fremsender det rigtige bilag efter mødet. Skolebestyrelsesmedlemmerne kan 
henvende sig, hvis de ønsker at drøfte punktet igen, når de har modtaget den rette rap-
port.  
 

4. Arbejdet med principper 
Gennemgang af nuværende principper (nye som gamle) og beslutning om, hvilke prin-
cipper, der fortsat skal være en del af skolens virke. Som forberedelse skal alle have læst 
principperne på dette link: https://1drv.ms/u/s!Aq6LfXMs3hRNgq5_2japPoNEIp-
cFEg?e=BAOeCx. På mødet behandles ikke indholdet i principperne, men alene om det 
fortsat er principper, der skal arbejdes videre med i principudvalget frem mod sommer-
ferien. 
 
Der mangler flere obligatoriske principper – Vibeke og Morten foreslår, at de udarbejdes 
og samles i nye principper jf. link ovenfor. 
Undervisningens organisering bliver et langt dokument med underpunkter passende til 
linket ovenfor.  
Morten har listet principperne i et Excel ark, hvor der fremgår forslag til hvilke princip-
per, der skal udarbejdes inden sommerferien. 
Det første princip, der skal udarbejdes, er undervisningens organisering – Søren, Morten 
og Vibeke mødes online og udarbejder princippet som efterfølgende skal vedtages i sko-
lebestyrelsen. Der indkaldes til møde inden næste skolebestyrelsesmøde, som er i uge 
8. 
 

5. Næste møde 
Punkter til dagsorden på næste møde: 

• Corona status/update 

• Princippet for undervisningens organisering 

• Nyt fra Fællesrådet  

• Valgfag for kommende 9. klasser 
 

6. Evt.  

• Pia fortæller, at hun har hørt fra borgere, at Kombi-biblioteket bruges meget lidt. 
Der henvises til Louise, der er daglig leder af biblioteket, eller Susanne Gilling.  

• Skolebestyrelsen høringssvar er sendt til Fællesrådet – VK sender høringssvaret 
til Pia. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 
Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    
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