
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen mandag d. 10.1.202 17-19.30 på 
teams 

Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 
1. Godkendt 

  
2. Meddelelser (O), 17.05 

 Toftegården 
o Der er opsat pavilloner ved skolen, som skal afløses af de permanente pavilloner på 

Toftegården 

 Corona 
o Skolen er i gang igen med de restriktioner er nu er. Det som udfordrer lige nu er 

valgholdene som vi er nødsaget til at dele. Dette kan give udfordringer i forhold til 
elevernes prøve til sommer. 

o I forhold til skolefest og 9. årgang galla, så afventer vi at ledelsen og 6. årgang 
lærere har en dialog omkring afviklingen. 

o Aftenklubben: der er fortsat dialog med Stilling Skole vedr. økonomien 
o Forældrehenvendelse vedr. undervisningstiden. Karsten og Jesper har svaret Janne, 

som tager kontakt til de konkrete forældre 
 

 
3. Nyt fra elevrådet (O) 17.15 

 Intet nyt 

 

4. Forældreovertagelsesdag og lukning af Tusindfryd fredag d. 16.9.2022 (B) 17.25 

 Bestyrelsen bakker op om forældreovertagelsesdagen og lukningen af Tusindfryd på den 

pågældende dag. 

 Bent B. har et idekatalog til overtagelsesdagen. Kataloget præsenteres på kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Bæredygtighed – opfølgning fra fælles møde i december, bilag (D/B) 17.30 

 Affaldssortering. Der igangsættes et projekt i foråret for at skabe opmærksomhed 

 Gå-bus: forældre opgave: 6.-7. årgangs elever går følger de mindre elever i skole. Kan evt. 

præsenteres for forældrene på trivselsmøderne.  

o Arbejdsgruppe: Vibeke, Janne & Tina. Janne indkalder til første møde. 

 Fikserrum: SFO-personalet vil kigge på mulighederne 

 Cykelmåneder: Det er muligt at koble sig på kommunale og national projekter, Alle Børn 

Cykler ect. Når det bliver forår kommer der mere information ud vedr. de forskellige 

projekter 

 Kost: I kantinen er de i gang med at få mere grønt ind i kosten. Der udover skal personalet 

uddannelse begyndende allerede her i foråret. 

 

6. Budget 2022 (O) 18.00 

 Når Inge har færdiggjort regnskabet for indeværende år lægges budgettet for 2022. Jesper 

og Inge lægger budget i næste uge.  



 Som det ser ud nu slipper skolen for at lægge asfalt på parkeringspladsen, hvilket betyder 

at vi kan skubbe udgiften på ca. 400.000kr til næste år 

 Samtidig er der tvivl om hvem der ejer kablerne til gadebelysningen på parkeringspladsen. 

Denne skal skiftes og vi håber at det er en kommunal udgift 

 

7. Principper for fjernundervisning (D/B) 18.30 

 Under denne nedlukning, har der været færre instruktionsvideoer og mere 

onlineundervisning.  

 Det er vigtigt at lærere og pædagoger er tilgængelig og der er aktiviteter på teams hele 

dagen, så eleverne har mulighed for at få hjælp. Der er dog behov for at der differentieres 

mellem aldersgrupperne, da særligt de yngste elever kan have svært ved arbejde 

selvstændigt med onlineundervisningen. 

 Det der udfordrer er at særligt de yngste elever har brug for hjælp til at komme på teams, 

minuddannelse ect. 

 

8. Forårets trivselsmøder 18.50 (D) 

 Fordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne fastholdes. Lærerne kontakter det 

pågældende bestyrelsesmedlem når der inviteres til møder. Karsten beder lærerne give 

besked om hvornår mødet afholdes 

 Punkterne fra efteråret ”genbesøges” på kommende bestyrelsesmøde.  

 

9. Skolebestyrelsesvalg og årsberetning (D) 19.10 

 Vælgermøde i forbindelse med emneuge torsdag i uge 14 fra kl 17.00 (i forlængelse med 

forældredagen) 

 Detailplanlægning på kommende møde 

 Jeanette forslår at beretningen igen optages på video, så alle forældre har mulighed for at 

høre den, også selvom de ikke har mulighed for at deltage på dagen. 

 

10. EVT 19.20 

 Adgang til skolen om aftenen. Pt opleves det at der er unge mennesker som tager ophold i 

forhallen, hvor de skaber en utryg stemning. På skolen opleves det ikke at der er blevet 

ødelagt noget. Skolen ser tiden an, men i i ledelsen har der været drøftelse om der skal 

investeres i overvågning. 

 General rengøring og oprydning i og omkring skolen er til tider ikke tilstrækkelig. 

 De tre logoer som gik videre i konkurrencen er afleveret til FGU skolen, som vil arbejde 

videre med dem. 

  

 

11. Punkter til kommende møder 19.25 

 Overgange i Landsbyordningen 

 Tilbagemelding på onlineundervisning i Hylke 

 Idekatalog til forældreovertagelse 

 Status på ”gå bus” 

 Budget 

 Punkter til trivselsmøder 



 Skolebestyrelsens årsmøde 


