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Dagsorden 
 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Ondag den 20/10 kl. 18:30-20:30 i Personalerummet på skolen 

 
Alle indkaldte personer Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard 

Jensen, Sanne Klit, Sanaz Pedrampour, Karen Juul Larsen, Lone 
Wodskou Jørgensen, Annie Reinholt Nortvig, Lisette Pedersen, 
Ahmed Chandi Mansour, Otto Vesti Krogh, Carsten Aude 

Fraværende Anders Maarup Christensen, Sanaz Pedrampour, Ahmed Chandi 

Mansour, Otto Vesti Krogh 

 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af referat (1) 

 

 Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden (1)  Godkendt.  

3. Sidste nyt fra (30): 

- Elevrådet v/Elevrødder 

- Undervisning v/AE 

- SFO v/LZ 

- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen v/CA 

- Fællesrådene; Sabro-Fårup 

og Borum-Lyngby v/Lone og 

Sanne 

Undervisning:  

6. årgang har 

bæredygtighedsuge og 7. 

årgang havde det inden ferie. 

Det er fedt med anderledes 

uger. Uge 46 er international uge 

i år i ”Black lives matters”. Gode 

demokratiske processer i 

udskolingen og i elevrådet. Der 

er koldt udenfor, så en ny årstid 

med COVID-19. Der er kommet 

nogle nye faste vikar til, hvilket 

hjælper meget på 

arbejdspresset. 

 

SFO:  

Vi vil prøve at holde 12 møde 

sammen, for at skabe bedre 

social trivsel. Man kan godt føle 

sig isoleret fra sine kollegaer 

under Corona. Det er godt at 

kunne se hinanden i øjnene og 

”opdage” hvis der er nogen 

syge. 
Halloween og Vildt uge bliver 

årgangsvist på hver sin måde.  
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Den nye Tarzan bane er snart 

færdig.  

Som AMR ser vi løbende på, 

hvordan vi kan gøre 

udeområdet attraktivt at være 

på i længere tid af gangen for 

personalet.  

 

Ledelsen: 

Udgifter til ansættelser og det 

går stærkt med økonomien 

hvilket betyder at vi skal se på 

øgede udgifter under Covid_19. 

Der bruges mange penge på 

special udgifter, hvilket kan være 

en udfordring til foråret. Der 

varsles en lokal analyse herunder 

en samtale med SKB angående 

mellemformer, som vi skal 

forholde os til da der ikke er 

penge i budgettet til at fortsætte 

udgiftsstigningerne. 

Det kan være hårdt for 

personalet at arbejde under sine 

egne og skolens forventninger 

når disse også skal blandes med 

Corona restriktioner. 

Der er ansættelsessamtaler til 2 

barselsvikariater (tysklærer 

stillinger). 

Vildt uge i uge 45 i SFO. 

D. 30/10 - skolen har fået grønt 

flag igen igen. En lille happening 

med de børn der er involveret i 

at gå lidt ekstra skridt for dette 

arrangeres under en 

flaghejsning.  
 

I grøn sal bliver der en 

klimavandreudstilling.  

International uge i uge 46. 

 

En hilsen fra hele ledelsesteamet 

til SKB med tak for god 

opbakning. 

 

Fællesrådene:   

Der plantes blomster og der  

Arbejdes med en lang liste i 

forhold til trafik og cykelstien 

bliver sat i gang i 20/21. Og der 
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bliver talt om støjværn ved 

motorvejen. 

4. Suppleringsvalg til bestyrelsen 

(20) 

 

Opstillede og oplæg fra 

opstillede 

Proces og tidsplanplan til 

endelig godkendelse 

Forslag:  

Flerstemmighed 

1 stemme pr. barn på en 

elektronisk platform.  

Hvis man ikke er på skolens liste 

grundet forældremyndighed 

eller andet, kan man blive tilføjet 

når det kan dokumenteres at 

man er berettiget til afgivelse af 

stemme. 

 

Forslag at valgperioden går fra 

d. 5/11-20 til d. 9/11-20. 

 

1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

kommer forbi kontoret d. 10/11-

20 kl. 8.00 som kan se 

stemmetallene og melder 

resultatet ud til hele bestyrelsen.  

   

Opslag med link til afstemningen 

på Aula.  

 

Vi skal være et ulige antal i 

bestyrelsen. Suppleanter har ikke 

stemmeret. 

Næste møde er d. 18/11-20, 

hvor de nye valgte skal 

inviteres ind.  

Der skal vælges 3 nye 

medlemmer: 1 fast og 2 

suppleanter. Vi som 

skolebestyrelse skal henvende 

os til de to der ikke bliver valgt 

– det er med at holde folk tæt 

og aktiveret i det arbejde det 

kræver af forældre at få en 

god skole. 

Alle 5 er interesserede uanset 

om det er et fast medlem eller 

suppleantrollen de vælges til. 

 

Valget går fra d. 5/11-20 til d. 

9/11-20.  

Kl. 8.00 kommer Karen og 

Henrik på kontoret d. 10/11-

20. Offentliggørelse fra skolens 

side sker ved middagstid og 

der ringes af Karen og Henrik 

til de der ikke bliver valgt.  

5. Forældrehenvendelser (20) 

 

Adopter en legeplads 

herunder afgivelse af svar. 

Henvendelser til ledelsen 

Skolebestyrelsen bliver udfordret 

på spørgsmålet fra 

forældrerådet i 3.A omkring 

adopter en legeplads, hvad kan 

man alternativt bidrage med i 

fællesskabet omkring adopter en 

legeplads.  

 

Det er vigtigt at forældrene går i 

front med at passe på og 

vedligeholde skolens ting. Det er 

med til at danne børnene til at 

have respekt for tingene og har 

et ønske om at passe på det for 

fællesskabet.  

 

Skolebestyrelsen orienteres 

anonymiseret og caseorientet 

om sager der kommunikativt 

skaber uro og trækker skolen 

væk fra den nære og vigtige 

kommunikation tæt på børnene. 

Det illusteres ved fire cases at det 

Vi har en forhåbning om, at 

forældrerådet i 3.A melder 

tilbage med et alternativ.  

 

Skolebestyrelsen har tillid til og 

bakker fuldstændig op om 

skolens ledelses retning.  
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kan få skolen til samlet at stå i et 

relativt dårligt lys.  

6. Coronasituationen (10) 

 

Status på Covid_19 på skolen 

Der bliver kun orienteret ud om 

coronatilfælde, hvis det drejer sig 

om en bekræftet smittet på 

skolen = en ansat eller et barn. 

Derfor vil der ikke blive skrevet 

ud, hvis der er en forælder eller 

andre barnet har været i kontakt 

med der er testet positiv for 

COVID-19. 

 

Forældre vil blive anbefalet selv 

at formidle på Aula såfremt 

deres barn har været i nær 

kontakt. Aula er fortsat skolens 

primære 

kommunikationsplatform. 

Det skal meldes ud både til 

personale og forældre, at vi 

kun melder ud hvis et barn 

eller en ansat bliver testet 

positiv.  

 

CA eftersender guide til 

forældre og personale. 

7,  Bestyrelsesweekend foråret ´21 

(5) 

 

Fastsættelse af nye datoer for 

bestyrelsesweekend 

Vi holder et møde i april/maj 

2021, hvor Henrik forventer at ville 

træde tilbage.  

Vi sætter en dato til næste 

møde, hvor de nye 

medlemmer er med til at 

vælge.  

8. Eventuelt (2) 
(punkter meddelt forud for møde 

overfor mødeleder) 

Punkter til næste gang:  

Kommunikation til forældre over 

tillid til skolen  

 

 


