
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
15. juni kl. 17.00 – 19.30 
Mødet afholdes i bevægelsesrummet   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 
Lasse F. J. Ankjær, Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen. 

 
Afbud:  

Mogens Christensen, Rico C. Gissel, Lars K. Bojesen, Pia Hagedorn, Jennie Connolly, Søren H. Andersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Nyt fra skolens ledelse/ Status på Corona skolen 
Økonomien følger fortsat budgettet. 
Skolen er blevet tildelt Coronamidler – vi har valgt at tildele 4000 kr. til hver klasse. Flere 
klasser er allerede begyndt at bruge af pengene. Derudover er der kommet et mindre 
beløb til at løfte trivsel – i bl.a. sommerferien. 
 
Der er lavet en ny politisk aftale, hvor skoledagen må forkortes. Der kan leveres mindre 
undervisning i fagene, og der kan omlægges timer til tovoksen timer. På BHS har vi i for-
vejen forkortet skoledagen, så der er ikke meget, der kan flyttes på. Der er lavet lempel-
ser ift. elevplaner - det er dog stadig et krav om, at undervisningen evalueres. På BHS 
sammentænker vi elevplanen i note-værktøjet i MoMo med fokus på formative feed-
back på en elevsamtale. Der samles op på skolehjem samtalen og den efterfølgende 
elevstyrede skolehjem samtale.  
 
Der er lavet lempelser ift. Corona restriktioner – vi fortsætter dog efter den plan, vi har 
indtil sommerferien, da der fortsat er et krav om smitteopsporing efter samme krav som 
hidtil, 2 meter i 15 minutter eller mere. Skolen har været ramt af Corona i forskellig 
grad, bl.a. i forbindelse med afgangsprøverne. De blev derfor afviklet delvist online, med 
fin succes. 
 
Indvielse af den nye skov i Hasselager sker d. 24.6. – vi deltager med vores 3. årgang. 
 
Der er blevet ansat to pædagoger og en børnehaveklasselærer.  
 

3. Nyt fra Fællesrådet 
Udgår 
 

4. Princip for undervisningens organisering 
Gennemgang af de delelementer i princippet, som endnu ikke er godkendt. Se bilag. 
- Princip på faglig fordybelse – godkendt 
- Princip for motion og bevægelse – godkendt med ændringer  
- Valgfag – godkendt 
- Supplerende undervisning og specialundervisning - godkendt 
- Understøttende undervisning - godkendt  
Det samlede princip godkendes 24.8.21.  
 
 

 
 
 



5. Temaer til næste års arbejde drøftes 
 
Gruppedrøftelser ift. temaer for næste år: 

a. Skole-hjem samarbejdet  
b. Fælles bestyrelsesmøde med dagtilbuddet 
c. Fællesskabsdagen 
d. Forslag om at arbejde med skolens værdier og inddragelse af forældrene – re-

spekt for skolens værdier og skolens ting samt skolens kultur 
e. Skolens udvidelse – hvad skal der ske, og hvad er skolebestyrelsens rolle ift. den 
f. Hvordan fastholder vi eleverne igennem hele skoleforløbet 

 
6. Spisning  

 
7. Formandens beretning v. Morten 

Morten laver en video, der videreformidles. 
 

8. Eksempler på projekter i skoleåret 2020/21 v. Vibeke 
EUD for alle, En vej ind i fællesskabet, Praktik i udskolingen 
Skolens 9. klasses elever har været i praktik i år, som skal understøtte, at de unge træf-
fer de rigtige valg ift. ungdomsuddannelse og sætte fokus på de praksisfaglige fag og er-
hvervsuddannelserne.  
EUD for alle er et forløb, hvor man styrker kobling mellem teori og praksis, hvor der ud-
vikles forløb til samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og folkeskolen.  
En vej ind i fællesskabet er et projekt, hvor elever, der ikke er uddannelsesparate, får en 
særlig støtte og vejledning.  
 

9. SB´s deltagelse I forældremøder 
Der er lavet en oversigt over hvilke medlemmer, der kan deltage på hvilke årgange. Det      
konfirmeres pr mail  
 

            Næste møde – 24. august kl. 17.00 – 19.00.  
 

10. Nøgletal - til orientering:  
Elevtal pr. 210421    602 
Indmeldelser i perioden 210421-090621:  1 på mellemtrinnet og 2 i udskolingen 
Udmeldelser i perioden 210421-090621:   1 i indskolingen og 3 på mellemtrinnet 
Elevtal pr. 090621      601 
 
Indmeldte i SFO pr. 210421   268 
Indmeldte i SFO pr. 090621   266 
 

11. Evt.  
Bliver der gjort rent i hallen? – ledelsen undersøger med administrationen. 
Henvendelse ift. sikker skolevej i forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen. 
Vibeke undersøger ift. fodgængerfeltet ud for skolen, hvornår det etableres.  

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder     

 


