
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen mandag d. 26.4 17-19.30 på 

Teams 

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

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 

 Godkendt 

 Nyt punkt til næste møde: Godkendelse af referat. 

  

 Meddelelser (O), 17.05 

 Coronaopdatering – nye planer for fremmøde/aktuelt udbrud/sidste skoledag 

 Eleverne tages ind til udendørs undervisning en dag om ugen, da eleverne fortsat 

skal undervises i alle fag 

 Aktuelt udbrud på 3. og 5. årgang. Det var lidt vanskeligt at få tingene til at hænge 

sammen i sidste uge, da skolen havde 11 medarbejder hjemsendt incl. to 

tilkaldevikar. 

 Trivselspulje. Der er i bestyrelsen en nysgerrighed på hvorfor den ekstra ressource 

som er tildelt skolen, er blevet fordelt til akt-huset. Karsten forklare akt-husets 

personale varetager trivselsopgaver i alle skolens klasser, og at der er forslag om at 

midlerne også tilfalder klasserne generalt. Ledelsen opfordres til at gøre forældrene 

opmærksom 

 Forældrene oplever at personalet har ydet en kæmpe indsat i forhold til skabe 

rammer for god undervisning og trivsel. 

 Sidste skoledag for 9. årgang. 18.6. med begrænset indhold på dagen og en 

opfordring til at forældrene arrangere noget for eleverne om aftenen. 

 Der var lidt forskellige meldinger når forældrene har ringet til smitteopsporingen, 

hvilket har givet lidt usikkerhed for forældrene. 

 affaldssortering  

 Projektet udsættes til efter sommerferien, så vi kan få eleverne involveret når vi 

starter op. 

 opstart af aftenklub 

 Der er fin opbakning fra elevernes side til klubtilbuddet. 

 

 Nyt fra elevrådet (O) 17.30 

 Elevrådsmøderne er meget korte fortiden, da det foregår online. Intet nyt. 

 

 Skoleårets planlægning (O) 17.40 

 personalebehov/1 lærer + 3 pædagoger 

 Der slås en fast stilling op til matematik og naturfag 

 3 pædagoger. 1. pædagog har sagt op for at blive børnehaveleder. 2. Skolen ligger på 

vippen i forhold til at skulle starte to børnehaveklasser. 3. Klubpædagog til 

eftermiddag- og aftenklub. 

 Samtaler 1. juni. 

 skoleplan (bilag) 

 Mere tid til fordybelse, og bedre oplevelse af flow igennem dagen, færre voksne 

omkring klasserne 

 Fra kommende skoleår så skal skolefesten i uge 47gentænkes, da de lærere som har 

været ansvarlige, har ønsket at kaste sig over andre opgaver. 

  



 Bestyrelsen spørger til om hvordan lærerne har det med at undervisningstiden 

lægger i gennemsnit en lektion højere end det kommunale niveau. Karsten forklarer 

at grunden, er den lave klassekvotient. Lærerne ved godt at det er grundet den 

trængte økonomi og er opmærksomme på at undervisningsniveauet, følger det 

forhåbentligt snarligt stigende børnetal.  

 

 Pædagogisk weekend 29-30 (B) 18.10 

 lukning af Tusindfryd 

 Det er vigtigt at der gøres opmærksom på at forældre med akut pasningsbehov, har 

mulighed for at få passet deres børn. 

 Bestyrelsen godkender at Tusindfryd lukkes den 29 

 Forældreovertagelsesdag 

 Set i lyset af coronatiden opfordre bestyrelsen til at forældre og elever laver en 

trivselsdag. 

 Godkendt af bestyrelsen. Det forudsætter at der ikke tidligere er vedtaget i 

bestyrelsen at afskaffe forældreovertagelsesdagen.  

 I det omfang at forældrene har gode ideer til overtagelsesdagen, vil bestyrelsen 

opfordre at de deler dem med skolen, så vil de sørge for at de bliver delt med resten 

af skolens forældre. 

 Det er vigtigt at nye forældre i børnehaveklassen får det at vide så hurtigt som 

muligt. 

 

 Ny institution på Toftegården (O) 18.20 

 Ledelsen har fået tegninger tilsendt, og kommunen lover stadig at det står klar 1. 11. 

 

 Nyt fra legepladsudvalg (O) 18.30 

 Udvalget har haft sit første møde, hvor delavede en rundering på legepladsen. Udvalget 

synes at den nuværende legeplads har mange kvaliteter, men der er for meget som er gået 

i stykker, som med fordel kunne repareres i stedet for at købe nyt. Udvalget foreslår at de 

lærere og pædagoger som har børn i de relevante klasser inddrages i processen, så der 

bliver indkøbt det legeredskaber som skaber mest leg og læring for børnene. 

 Skolen er blevet kontaktet af et firma som tilbyder at etablere en multibane via 

sponsorater. Dette er udgiftsneutralt for skolen. Bestyrelsen tilkendegiver at ledelsen 

arbejder videre med firmaet. 

 

 Bestyrelsens årsberetning (B) 18.40 

 Jeanette laver sin årsberetning som en videohilsen til alle forældrene 

 Deadline inden sommerferien. 

  

 

 Information og kommunikation på Aula (D) 18.55 

 Forældrene oplever at beskedstrømmen efter skolen er åbent igen er blevet mindre. 

 Opslag er til information 

 Besked er til meddelser som der må kommenteres på. 

 

 

 EVT 19.20 

 Kantinen har åbent for almindelig køb igen. Klasserne har en dag om ugen hvor de skan 

komme i kantinen til almindelig køb. Der er fortsat åben for bestilling på nettet af mad alle 



ugens dage for alle elever. 0. og 1. årgang kommet med i kostordningen. Efter sommerferien 

kommer 2. og 3. årgang på Prisen er 30 kr. om dagen. 

 Bestyrelsen opfordrer ledelsen til atter at tage kontakt til kommunen vedr. trafikken omkring 

skolen. 

 Måske der kunne oprettes en forældredrevet skolepatrulje 

 

 Punkter til næste møder 19.25 

 

 

Nedsættelse af skoletiden for 4-9. årgang, §16D  

Overgange  

Overgang til ungdomsuddannelser - Gymnasiale og praktiske uddannelser 

Nyt fælles logo for Landsbyordningen Virring 

Legeplads 

 

 

  

 


