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9. februar 2021 

Referat af møde i skolebestyrelsen – Elev forældre 

Deltagere: 

Mette, Carsten, Jan, Hanne, Louise, Lise, Jens og Kristine (ref) 

 

1) Velkomst tilbage til Elev Skole. 

Retningslinjerne for genåbning fra Børn & Unge fik vi først fredag den 5. februar – Udmeldingerne har ikke 

været sammenstemt og kommet drypvis. 

Vi har et meget frit råderum, da der som udgangspunkt er nødundervisning indtil sommer. Vi justerer 

undervejs, sådan at børnene får undervisning i bredest muligt omfang. 

Hvordan oplever jeres børn det? 

De fleste børn har glædet sig til at komme i skole – nogle børn har savnet at have mere kontakt til skolen og 

kammeraterne. 

Børnene er samlet på årgangene – der er indhentet tilladelse hos Børn og Unge, da vores årgange er så 

små. 

Hvorfor var det nødvendigt at lukke ned for virtuel undervisning torsdag og fredag? 

Der var omstillingen fra virtuel undervisning og fysisk undervisning. Indretning af lokaler og der er blevet 

flyttet lokaler – Sognegården er inddraget, opdelte baser for personalet, klasselokaler ændret. 

 

Hvordan er status? 

Lærerne: 

Rigtigt dejligt at der var to dage til forberedelse. Der blev flyttet lokaler og lavet mange praktiske 

forberedelser til, at børnene skulle komme. Derudover er flere af lærerne er placeret på en årgang, og de 

har skulle forberede både at skulle undervise i dansk og matematik.  

Børnene er utroligt omstillingsparate, de er glade og godt tilfredse. 

 

Ledelsen 

De fleste af årgangene behersker i stor stil de digitale portaler og de har stor It-teknisk kunnen.  

Stor motivation for læring og ny viden hos børnene. Børnene er dygtige og har trænet meget, så lærerne er 

ikke bekymret for, at børnene er kommet alt for langt bagud.  
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Fra 0.-4.årgang har alle børn skulle genopfriske, hvordan er det nu man går i skole. Rækkehånden op, vente 

på tur. De kommer dog hurtigt ind i rutinen igen.  

Alle er enige om at dansk og matematik har haft stor prioritering, suppleret af f.eks. billedkunst. De andre 

praktisk/musiske fag har været vanskeligere at arbejde med. Derudover er sprogfagene lidt en udfordring, 

da det kræver mundtlighed og tryghed for alle, førend man tør åbne munden.   

Vi skal have aktiveret de lærerfaglige kompetencer, som er til stede i årgangsteamene.  

Vi har ikke en fast tidsplan for at skulle indhente alt den undervisning som ikke er blevet nået. Lærerne har 

en stor ambition i forhold til at nå bredt omkring. 

 

2) Nye Skole: 

Hvad er planerne for overgangsløsningerne? 

Sommeren 2022 kan Elev Skole ikke have 5.årgang længere, men årgangen flytter til Hårup Skole. Når Nye 

Skole åbner, så flytter alle Elev børn til Nye Skole. 

Vi har set tre meget forskellige forslag, hvor vi har set den ydre skal. Det ser rigtig spændende ud. 

Placeringen er stadig den samme, som den altid har været.  

Det bliver et kæmpe løft til byen.  

Det som kan bekymre, er at der er to bygge faser, sådan at vi skal ligge i byggerod i lidt længere tid.  

  

Forældrene 

Spændende tanker og spændende bud, spændende om de input, som blev nævnt bliver medtænkt i den 

videre proces. 

Spændende for lokalsamfundet med et samlingspunkt. 

Ledelsen 

Elev Ringen – trafikal strøm af biler – spekulerer over om man har indtænkt børnenes sikkerhed, når de 

fragter sig til og fra skole. 

Fase 1 og fase 2 – pengene er bevilliget til fase 1. 

Næste møde er først i april måned, hvor buddene er mere færdige i deres udformning og indretning af 

lokalerne. 

 

3) De næste møder frem til sommerferien.  

Mødet i marts måned er et Teams møde – vi håber at kunne afholde fysiske møder fra april måned. 

Næste gang regnskab og budget, fremtidige ønsker og planer. 

 


