
SKOLEBESTYRELSESMØDE                  
15. december kl. 17.00 – 19.00  
Mødet afholdes på Teams 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Susanne Kristensen, Kaja M. Madsen, Jennie Connolly, Morten B. Madsen, Lasse F. J. 

Ankjær, Søren H. Andersen, Pia Hagedorn 

Elevrådsrepræsentanter: Ryan L. Nebih, Sasha M. W. Hølmer-Hansen deltager ikke i online mødet.  

 
Afbud: Lars K. Bojesen, Jens Peter M. Mikkelsen, Mette S. Frederiksen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Nyt fra skolens ledelse 

- APV  

Der er kommet rapporter ift. arbejdsmiljøet, en samlet for lærere/pædagoger og en for afdeling: 

SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling. Den samlede rapport afspejler det. vi ser i delrappor-

terne. Rapporterne afspejler et godt arbejdsmiljø, som ligger på niveau med Børn og Unge 

(samme arbejdspladstype) eller over dette niveau. APV’en giver afsæt for fortsat at styrke et 

godt arbejdsmiljø, og vi arbejder løbende med de delelementer, der kommer frem på de møder, 

der afholdes i nærmeste fremtid.  

- Corona status og drøftelse af situationen 

Siden midt november har vi haft stigende Corona smitte. Der har været høj smitte i en 1. og en 

4. klasse. Derudover spredt smitte i mange klasser. VK har været i løbende dialog med Styrelsen 

for Patientsikkerhed, som ikke har vurderet, at der var så høj smitte, at klasser skulle sendes 

hjem. Der har været lidt udfordringer ift. kommunikation med forældre, dels at nå at følge med 

ift. smitte hen over en weekend, dels at brevet, vi sendte ud, var for svært at forstå. Det punkt 

er vi forbi nu, og de seneste 14 dage har der været ro på situationen på trods af, at smitten fort-

sat har været der.  

-       Kommende 0. årgang 

Der er skrevet 82 børn ind, og 29 mangler at svare.  

3. Nyt fra Fællesrådet 

Der tages fat i de nye byrådsmedlemmer ift. de indsatser, der arbejdes for i Kolt Hasselager, eks 

torvet ved Brugsen, Rema, trafik mm.  
 

4. Samskabelse mellem skole og hjem. Princip for skole/hjem samarbejdet 

Princippet gennemgås, og der laves enkelte rettelser. Morten og Vibeke kigger nærmere på gen-

sidigheden mellem skole og hjem og laver udkast nr. 2 til næste møde.  

5. Evt.  

Rico er udtrådt af bestyrelsen, og Lars indtræder som medlem i stedet for.  

Multibanen i Grønnegården forventes færdig i løbet af få dage.  

Kunstgræsbanen er forsinket og forventes færdig til marts.  

 
 



 

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 041121 625 
Indmeldelser i perioden 041121-071221: 2 på mellemtrin, 1 i udskoling 
Udmeldelser i perioden 041121-071221: 0 

Elevtal pr. 041121      628 
Indmeldte i SFO pr. 041121   291 
Indmeldte i SFO pr. 071221   289 

 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


