
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
28. april kl. 17.00 – 19.00 
Mødet afholdes via Teams.   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Gitte H. Hansen, Rasmus D. Jørgensen, Kaja M. Madsen, Jennie Con-
nolly, Lars K. Bojesen, Rico C. Gissel, Søren H. Andersen, Morten B. Madsen, Mette S. 
Frederiksen. 
 
Afbud:  
Pia Hagedorn, Lasse F. J. Ankjær, Mogens Christensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra skolens ledelse/ Status på Corona skolen 
Eleverne fra 5.-8. årgang må nu møde til udeundervisning i de uger, hvor de ikke er fysisk på sko-
len. Det gør de mellem 5 og 15 lektioner om ugen. Det har vi valgt, fordi vi gerne både vil tilgo-
dese den faglige undervisning online og trivselsdelen udenfor. 
Forældrene vil bare gerne snart have eleverne fuldt tilbage i skole igen – det er vi alle enige i.  
For 9. årgang ophæves årskarakteren til prøvekarakter, såfremt den er højere end prøvekarakte-
ren. 
 
Skolen har modtaget en del nye elever til vores 8. og 9. klasse i år. Elever, der - af den ene eller 
anden grund - er flyttet til området eller gået ud af deres efterskole.  
 
Skolen har slået 4 stillinger op - en lærer, en børnehaveklasselærer og to SFO-pædagoger. Vi er i 
fuld gang med skoleårets planlægning. Skemaet forventes at blive lagt d. 20. maj. 
 
Trafik – der bliver etableret standsning forbudt foran skolen, og der bliver etableret en fodgæn-
gerovergang. 
 

2a valgfag – skolebestyrelsen godkender de bydækkende valgfag for vores 9. årgang. 

3. Nyt fra Fællesrådet 
Udgår 
 

4. Coronamidler  
Vi har modtaget statslige og kommunale midler ifm. ”Midler til ekstra indsats ift. børn og unges 

faglige efterslæb og trivsel som følge af Corona”. Drøftelse af fordeling af midler til forskellige 

indsatser.  

Fagligt løft på 9. årgang - ekstra lærertimer til 9. årgang, herunder to-lærertimer. Indkøb af Spike 
ball sæt. 

 

UNO centret: Kursus for to medarbejdere til at lave camps i teambuilding, så de kan lave work-
shops for 5. - 8. årgang, evt. de yngre årgange derefter. 

Ekstra to-voksentimer og busser til projekt ”Byg et hus”. 

Forslag om at bruge de kommunale midler: En pulje timer, der kan bruges på hver årgang. Drøf-
telse af brugen af Coronamidlerne. Skal det spredes ud til alle klasser, eller skal der købes en 
stor ting ind? Der er stemning for at give alle klasser et beløb.  

Vi tager punktet med i skolens innovationsudvalg. Der er også tildelt et mindre beløb til elevrå-
det og til SFO’en.  

 
 
 



 

Præsentation af nyt fast punkt på dagsordenen: ”Nøgletal”.  

Elevtal pr. 010321 604 

Indmeldelser i perioden 010321-210421:  2 på mellemtrinnet 

Udmeldelser i perioden 010321-210421:   3 i indskolingen og 3 i udskolingen 

Elevtal pr. 210421      602 

Indmeldte i SFO pr. 210421   268 

Vibeke gennemgår til- og fraflytningstallene – i indeværende skoleår har der været en lidt større 

fraflytning end tilflytning. Der har været færre besøgsdage, hvor dagtilbuddene besøger skole 

pga. Corona. 

Et medlem fortæller om et enkelt dagtilbud, hvor en del af forældrene har fravalgt skolen. Le-

delsen er nysgerrig på, hvad det kan dreje sig om. Det er forsat 80% af de kommende skolestar-

tere, som har tilvalgt skolen.  

5. Princip for undervisningens organisering 
Forslag til delelementer i dette nye og lange princip fremlægges. Ændringsforslag drøftes. 
Princippet for skemalægning, undervisningstimetal og skoledagen længde godkendes med få 
ændringer.  
Princippet vedr. den understøttende undervisning flyttes frem til næste møde. 
 

6. Temaer til næste års arbejde drøftes 
Kort oplæg ved Morten og drøftelse af forslag til næste årshjul, som godkendes på SB mødet i 

juni måned.  

• Skole-hjem-samarbejdet  

• Fælles bestyrelsesmøde med dagtilbuddet 

• Fællesskabsdagen 

• Forslag om at arbejde med skolens værdier og inddragelse af forældrene – respekt for 
skolens værdier og skolens ting samt skolens kultur 

• Skolens udvidelse – hvad skal der ske, og hvad er skolebestyrelsens rolle ift. den 

• Hvordan fastholder vi eleverne igennem hele skoleforløbet 
 

7. Næste møde 
Når det bliver varmere, mødes de unge bag ved hallen. Der er en oplevelse af, at der bliver mere 
og mere larm, og de unge ikke passer på de ting, der er der. 
Der har tidligere været et projekt, der hed ”Tryg sommer i Kolt Hasselager”. Ledelsen mødes 
med FU-leder, formanden for fællesrådet og skolens ledelse. Det har tidligere været forsøgt at 
få etableret natteravne - det blev desværre ikke til noget dengang.  
 

8. Evt.  
Hvornår kommer skolepatruljen i gang igen? Ledelsen undersøger mulighed for at starte op 
igen. Måske hver anden uge. 
 
Er der noget nyt ift. hørringsvaret på Rema? – Fællesrådet ved måske besked. 
 
Næste møde er 22. juni. 

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



  
 


