
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 2. februar 2021 kl. 17:00-19:00  
Sted: Teams 
 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Claus 
Ellemose, Ann Holm, Hans Martens, 
Gry Rosenmai, Stine Østlund, Lars 
Rindorf, Tommy Raun  
Medarbejdere: Margit Ipsen 
Ledere: Anja Athar, Mette Schmidt 
Elevrepræsentanter:  
Max Valter, Carl Ellemose 
 

Afbud: 
Stine Østlund 
Hans Martens 
Tommy Raun 

Suppleanter: 
Forældrerepræsentanter: Lise Bladt 
Jørgensen, Nette Husum, Viben Hvirvel-
kær Andrés, Michael Stæhr, Øzgen 
Yücel. 
Medarbejder:  
 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 

Personalet: Margit Ipsen berettede om det nye i at un-
dervise de yngste elever på Teams. 
Ledelsen: Ifm hjemsendelse af de yngste elever, har der 
henover nytåret være en del planlægning. Der er efterføl-
gende kommet positive tilbagemeldinger fra Hus-for-
mændene vedrørende undervisning under nedlukningen 
for 0-9. klasse. 
 
I henhold til bekendtgørelse vedr. nødundervisning skal 
der så vidt muligt undervises i alle fag. 
 
Medarbejderrepræsentant for Udskolingen har fået an-
det arbejde, og der skal vælges en repræsentant. 
 
Økonomi: Kompetencecentret kom ud med et mindre un-
derskud, da elevtallet var lavere end først antaget. 
HFO og Huset’s regnskaber er i balance, og skolen kom ud 
med et overskud på 1.3 mio.kr., som overføres til næste 
regnskabsår. Udlagt specialundervisning: Budgettet steg, 
da der er tilført flere midler og pga nettotilflytning af 
børn med behov for specialundervisning. 
 
Under nedlukningen har der været en væsentlig bespa-
relse på vikarkontoen. 
 



Der er indkøbt aflåselige skabe til Husene til opbevaring, 
opladning og desinficering af telefoner, PC’ere og legetøj. 
 
Skoleindskrivning 0. klasse 21/22: 
Den 3/2 2021 beslutter BFU antal børnehaveklasser. 
 

3. Mobilpolitik 
(Punkt til næste møde) 

Oplæg skal igennem MED, før det behandles i Skolebesty-
relsen. Det er vigtigt, at oplægget afspejler, hvordan vir-
keligheden ser ud i dag. Evt. kan personale udarbejde et 
oplæg om, hvilke hjælpemidler der benyttes af elever i 
undervisningen samt fremvise prøveoplæg. 
 

4. Branding 
(Punkt til næste møde) 
 

Udsættes til næste møde. 

5. Kommunikationsprincip 
(Punkt til næste møde) 
 

Det haster med at få udarbejdet et kommunikationsprin-
cip, da der indimellem forekommer en grov tone i kom-
munikationen mellem forældre og lærere/ledelse. 
Der er p.t. ingen sanktionsmuligheder over for den grove 
tone som f.eks. at blokere afsenderen. 
BYO (Bring Your Own Device) beskrives særskilt. 

6. Kontaktforældre-indsats 
(Punkt til næste møde) 
 

Folderen skal være klar til skolestart 2021. 

5. Eventuelt 
 
 
 

Vi er klar til at tage imod 0-4. klasse ! 

 
Referent: Vibeke Sørensen 

 
Mødeplan resten af skoleåret 20/21 kl. 17-19:  
21/4, 1/6. 


