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Møde i skolebestyrelsen – forældre valgt i Elev 

Mandag den 8. marts kl. 19.00 – 20.15 på Teams 

Tilstede: Jan, Hanne, Mette, Louise, Lise, Kristine og Jens 

Afbud: Carsten 

1. Coronasituationen, set fra et  

A. Forældre – hatten af for personalet, som laver onlineundervisning. De gør et kæmpe arbejde. 
4.årgang: er kommet godt fra start og knokler på.  

2. årgang: superdejligt at være kommet i gang igen, stor lyst til at lære noget og være sammen 
med vennerne igen – en god start. Trygge børn, der ikke vil med hjem.  Desværre lidt tvetydig 
tilbagekomst for nogle børn, der er sket et eller andet med det sociale i klassen under 
hjemmeundervisningen. Opfordring til at kontakte klasseteamet for dialog  

B. Personale – meget opmærksomme på børnenes trivsel, vi ser ikke rigtigt noget der giver 
anledning til bekymring, men de er kommet godt tilbage. Årgangene er sammen med få lærere 
og pædagoger. Vi har skruet op for trivselsaktiviteter. Vi tager alle årgangene ud på udeskole. 
Børnene vil gerne have faglighed og leg med vennerne. 

Lidt luksus at skolens personale kan blive testet i skoletiden. 

C. Ledelsesperspektiv – trivselsgrupper løbet i gang i denne uge, mindre grupper for børn med 
dysleksi, fokus på børnenes sociale trivsel – børnenes hierarki kan være forflyttet. Der er lovet 
penge fra Undervisningsministeriet til trivselsaktiviteter. Trivsel og faglighed er ikke hinandens 
modsætninger. 

Lærerne bliver opfordret til at invitere til virtuelle forældremøder, sådan at alle bliver afstemt i 
forhold til det som foregår. 

Testpersonale på begge skoler, som venter på at de store elever kommer retur. 

2. Budget 2021 og et blik på det kommende skoleår 

a. Nuværende 3.årgang ser ud til at fortsætte med de nuværende elevtal, så vi planlægger med 11 
klasser. Kommende 1.årgang kan vi holde sammen som én klasse, men med dobbelt 
bemanding, sådan at det ikke er en spareøvelse.  

En klasse mere giver flere ressourcer for resten af skolens elever.  

Vi har fået ekstra ressourcer, sådan at vi kan ansætte en pædagog mere  
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b. Fælles opmærksomhed på bemandingen i klubtilbuddet på 4. og 5. årgang 

Regner med ca. 15 elever, som tager til Hårup Skole efter sommerferien og fortsætter deres 
skolegang der 

3. Aktivitetsniveau og prioriteringer i skoleåret 2021/22 

a. Indsatser i skoleåret 2021/2022 – matematik og læseindlæring  på 2.årgang – beslutninger 
truffet af byrådet. Men med stor lokal værdi 

b. Vi skal have fokus på overgangen og forberedelsen til skolen i Nye, både i forhold til personale 
og børn. 

 

4. Borgermøde  

Tilfredshed med det virtuelle borgermøde 25. februar. 

Medlemmerne af skolebestyrelsen lagde især mærke til: 

a. manglende plan for infrastruktur – en dominerende cityring med meget trafik. Er der en 
plan for trafiksikkerheden? 

b. Hvordan bliver adgangen til skolen ifht aflevering/afhentning af børn ?  
c. Glæde over at eleverne kan komme retur til Nye Skole, når den åbner i 2024 
d. Mange lød overrasket over placeringen af skolen – nogle naboer, der ikke synes det er 

gunstigt med placeringen og højspændingsledningerne. Lokalplanen er ikke vedtaget 
endnu. Når det endelige vinderprojekt er fundet, så vil lokalplanen blive godkendt. 

5. Evt 
a. Drøftelse af den fremtidige sammensætning af skolebestyrelse 

 

 


