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Dagsorden 
 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Dato Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18:30-20:30 virtuelt på TEAMS 

Alle indkaldte personer Anders Maarup Christensen, Henrik Hoffmann, Gitte Overgaard 
Jensen, Sanne Klit, Karen Juul Larsen, Lone Wodskou Jørgensen, 
René Sørensen, Erik Veje Stensgaard Graversen, Christina 
Karvonen, Lisette Pedersen, Leif Kühl, Ahmed Chandi Mansour, 
Otto Vesti Krogh, Carsten Aude,  

Fraværende Karen Juul Larsen, Erik Veje Stensgaard Graversen 

Mødet afvikles virtuel jf. ovenstående link. 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat (1) 

Der er ingen indsigelser eller 

bemærkninger til referat eller 

dagsorden. 

Godkendt.  

2 Sidste nyt fra (30) – 

orienteringspunkt uden 

drøftelse: 

 

- Elevrådet v/Ahmed og Otto 

- Undervisning v/Leif Kühl 

- SFO v/Lisette 

- Ledelsen: herunder økonomi 

og opdatering om Corona-

situationen på skolen 

v/Carsten 

- Fællesrådene; Sabro-Fårup 

og Borum-Lyngby v/Lone og 

Sanne 

Undervisningen:  
En stille og rolig genopstart, 

glade for at være tilbage. En 

lærer har klassen hele dagen.  

 

SFO:  

Corona og opstarten fylder hos 

pædagogerne. F.eks. 

restriktionen om at spritte 

legepladsen ren, hvortil der 

kommer besøg af andre på 

udeområderne, hvilket de gerne 

må da det er offentligt - men 

giver tics hos personalet.  

Stor glæde over, at vi kan blive 

testet på arbejdspladsen.  

 

Ledelsen:  

Glade for at se personale og 

børn aktive på skolen. 

Der er fra ledelsen forståelighed 

for dent der er ængstelighed hos 

personalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangler der udetøj i SFO stiller 

bestyrelsesmedlem sig til 

rådighed for at organisere 

anskaffelse af udetøj. 

 

Der appelleres til at både 

forældre og personale har 

direkte kommunikation i skole-

hjemsamarbejdet: særligt ved 

fælles beskeder om 

madpakker, manglende tøj, 

lektier, penalhus m.m. Samme 

forventning til forældrene 

henvender sig direkte til 

personalet.  

 

Lisette og Lejf orienterer 

personalet om forventninger 

til fælles beskeder.  

 

Usikkerhed omkring brugen af 

kamera i virtuel undervisning 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc0YmZmMjYtMTI5YS00YTQ4LTgzNjMtYzM4YThjZWU4MWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22dae03496-df51-4bfe-907d-228e456982c4%22%7d
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Fællesrådene:  

Borum-Lyngby: intet nyt 
Sabro-Fårup: Ib og Carsten har 

en aftale om at mødes omkring 

trafik, skolebus, støj på Stillingvej 

m.m..  

grundet komplicerede GDPR-

regler. Som skole forventer vi 

med muligheden for skjult 

baggrund at alle kan have 

kamera tændt.  

 

Det aftales at vi skal støtte 

Fællessrådene ift. 

støjdæmpende, 

hastighedsdæmpende og 

indsatser ift. skiltning, så en 

sikker skolevej sikres. 

3. Økonomi - gennemgang 

Gennemgang af regnskab 

2021 (10) v/Carsten 

- Handleplan med 

forældreinvolvering 

- Budget 2021 marts 

Carsten fremviser power point.  

Et samlet regnskab er udtryk for 

undervisning og SFO sammen. 

Dog er disse separate 

regnskaber.  

Afvigelse 4,76 %.  

Ekstra udgifter i forbindelse med 

COVID-19 er blevet refunderet.  

Generelt har der været færre 

udgifter i forbindelse med 

COVID-19 hvor der har været 

færre projekter og ting der er 

blevet udskudt.  

 

Opgaver der skal ses på: 

Erasmus+, kantinen / skolemad.  

 

I SFO er der en afvigelse på 0,93 

%. Der er udskudt nogle projekter 

og der har været et lille fald i 

børnetallet. Dette har gjort, at 

der er en rettelse i 

personaleressourcer.  

Det akkumulerede overskud på 

højst udgøre 5% af budgettet.  

SFO’s akkumulerede overskud er 

nu 7,2 %.  

Regnskab godkendt. 

 

Der nedsættes en 

arbejdsgruppe der har 

indstilingskompetence ift. 

økonomisk handleplan. 

4. Opsamling på Corona – 

gennemgang af data 

v/Carsten (20) 

- Survey blandt forældre 

- Sammenligningsgrundl

ag 

- Oplæg til drøftelse 

marts 

Undersøgelsen bliver i dag ikke 

sidestillet med undersøgelsen fra 

sidste år.  

271 besvarelser i alt.  
Ved første spørgsmål markerer vi 

os markant bedre end den 

internationale undersøgelse. 

  

Børn er ofte mere tilfredse med 

skolen end forældrene er.  

 

Der følges op på følgende 

spørgsmål: 

Kan det opklaring hvor meget 

af pensum der opnås under 

virtuel undervisning 

henholdsvis hvor meget af 

pensum der anslås at mangle 

at blive læst under 

coroanakrisen?  

 

Der er forskel på ind- og 

udskoling både hvad angår 
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Spørgsmål 7 er konklusionen at 

der gøres et fint stykke arbejde.  

 

Spørgsmål 8 er samme 

problematik omkring pensum og 

hvad der forventes at der nås.  

 

En tese er, at forældrene måske 

svarer for det yngste barn (hvis 

de har flere børn på skolen) - 

kunne undersøgelsen sendes ud 

til de ældste elever igen?  

 

Når alt kommer til alt, er 

svarprocenten gode. Man bliver 

klogere af erfaringen, så i og 

med dette er et nyt tiltag kan 

man altid forbedre dette til en 

anden gang.  

 

Mange har tilkendegivet at de 

gerne vil gå i dialog med 

skolebestyrelsen.  

 

Der er en god tone og noget 

feedback man kan bruge i 

kommentarerne.  

pensum og hvordan 

undersøgelsen skal læses.  

 

Hvordan løser vi 

svarprocenten/datagrundlag

et for besvarelser fra hver 

forældre/barn/ pr. næse. 

 

Resultaterne skal med på 

MED-møde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opgave for en i bestyrelsen 

at gå videre med.  

 

 

En del som MED-udvalget kan 

gå nærmere ind i.  

 

Der er enkelte bidragsydere 

der i kommentar gerne vil 

involveres i opsamling. De 

inviteres i april til først et 

informationsmøde dernæst 

for mere involvering såfremt 

der er potentiale for at se 

fremad. 

5. Opgavefordeling mellem 

skolebestyrelsens 

repræsentanter jf. Aulabesked 

v/Lone, Karen og Henrik (45) 

 

Forudsætningen for punktet er 

at bestyrelsesmedlemmer er 

gået i direkte dialog med 

formandskab forud for møde. 

 

Kommissorieudarbejdelse i 

arbejdsgrupper med 

skoleledelsen. 

Formandskabet vender tilbage 

på grundlisten som Carsten har 

udarbejdet.  

 

 

Formandskabet vender 

tilbage med dette punkt.  

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

overfor mødeleder) 

Møderne d. 31/3 og d. 15/4 

ligger tæt på hinanden, derfor 

slås de måske sammen. 

Vi hører nærmere fra 

formandskabet med 

erstatningsdato. 
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René spørger opklarende til 

referat: Punkt 2.A 

klassedannelser. René mindes 

ikke at punktet var så 

omfangsrig. 

Formandskabet understreger at 

punktet var mere omfangsrigt og 

der ikke kom nogen 

bemærkninger sidste møde og ej 

heller overfor formandskab op til 

dette møde. Skolebestyrelsen gik 

derfor udner sidste møde videre 

og under omtalte møde 

hoppede Susanne af de to 

punkter hun var varslet 

deltagende under. 

 

Formandskabet klargjorde at 

punktet som anført i referatet 

fra den 20/1, blev afrundet 

under Susanne Hammer-

Jakobsens tilstedeværelse og 

at ingen fra bestyrelsen havde 

indvendinger eller yderligere 

kommentarer, hverken da 

Susanne spurgte, eller da 

formanden efterfølgende 

afsluttede punktet og man 

derfor kunne konkludere, at 

hele processen havde været 

båret af flertalsbeslutninger 

og uden nogle ønsker om at 

få andet ført til referat. 

 

17.8.2020, 25.9.2020-26.9.2020 udsat på ubestemt tid pga. corona, 30.9.2020, 20.10.2020, 

17.11.2020, 18.11.2020, 10.12.2021 erstattet med 20.-01.2021, 25.1.2021 aflyst, 23.2.2021, 31.3.2021, 

7.4.2021, 15.4.2021, 6.5.2021, 10.6.2021 


