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  Side 2 

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde 2. november 2020 

Deltagere Mødet foregik på Teams  

Per Bruun, Peter Sevelsted Nielsen, Mette Brandstrup, Iben Andersen, 

Mogens Sørensen, Michael Rønde Andersen. Maria Axelsen, Ebbe 

Vestergaard, Jesper Nørgaard, Laurs Laursen, Jette Præstholm, Zenia 

Bækby, Bo Marciniak og Mogens Bruun 

 

 

Fraværende: Elevrådet.  

 

1. Opdatering vedr. 

Covid-19 

 

a) Informationer 

b) Personalesituationen 

c) Skole-hjem-

samarbejde 

d) Lejrskoler 

e) Valgfag – eksamen 

f) Udgifter Covid-19 

g) Cafeen 

a)  

Jette Præstholm orienterede kort om status og det forløb, der havde været i 

forbindelse med 9. årgang og de smittede elever.  

b)  

Vi har medarbejdere, som har været ramt af Covid-19. Flere har oplevet 

senfølger, bl.a. træthed og hovedpine. Vi går ind i en periode, hvor vi 

normalt ser, at influenza rammer os, og med baggrund i de anbefalinger, 

som er givet fra Sundhedsmyndighederne vil vi opleve mere fravær blandt 

medarbejderne og eleverne. Både medarbejdere og elever må først komme 

på arbejde/i skole igen, når der foreligger en negativ test.  

c)  

Skive Kommunes krisestab har meldt følgende ud:  

Almindelige forældremøder og forældresamtaler aflyses eller afvikles over 

TEAMS. Det betyder, at forældresamtaler bl.a. foregår ved hjælp af en 

telefonopringning, Teams eller et fysisk møde – alt afhængig af, hvad der 

giver mening. Mødet med forældrene til kommende børnehaveklasseelever 

er udskudt til januar 2021.  

d)  

Lejrskoler i 2020 er nu endelig aflyst. Vi afventer de kommende udmeldinger 

før vi ser på alternativer. Konkret har det betydet, at vores 6. årgang, 9. 

årgang og Langelinie ikke er kommet afsted.  

e)  

De nye praktisk-musiske valgfag for 8. årgang har i den grad været under 

pres grundet Covid-19. Der har og er fortsat dialog med UVM om en evt. 

aflysning, men lige nu er der afsat ekstra dage til at gøre eleverne så parate, 

som overhovedet muligt.  

f)  

De ekstraordinære udgifter vi har i forbindelse med Covid-19 (f.eks. ekstra 

rengøring) skal vi løbende opdatere og vi vil efterfølgende få udgifterne 

refunderet.  

g) Cafeen har været lukket, da elever fra flere årgange stod i samme kø. Vi 

arbejder på en løsning, hvor Cafeen kommer ud til de enkelte årgange i 

stedet. På den måde undgår vi at årgangene bliver blandet.   

2. Nye tiltag Økonomien har i år gjort det muligt at investere i nye skolemøbler til stort 

set alle årgange. Et ønske, som har stået højt på listen i mange år.  

Vores lokaler bliver løbende renoveret af os selv, maling m.m. 

Endelig er opgaven omkring ventilation snart afsluttet, så samtlige lokaler er 

installeret med ventilation.  
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Den nye op stribning på P-pladsen foran den gule bygning er nok ikke 

hensigtsmæssig, hvorfor vi i den kommende periode må se på alternativer, 

så vi sikrer os størst mulig trafiksikkerhed for vores elever samt en god 

afvikling af den trafik, der nu engang er ved skolen.  

 

 

3. Evt.  I år har vi sprunget Lærernes dag over grundet Covid-19. Et alternativ 

kunne være en anden form for anerkendelse. Aftalen blev, at vi ser på noget 

omkring den 1. december.  

 Intet til referat 

Kommende opgaver Skolebestyrelsens opgaver 

Skolebestyrelsens tilsynsopgaver 

Dannelse for børnene 

UUV 

Skolebestyrelsesvalg 2022 

 2020/2021 

0. årgang Mogens S.  

1. årgang Peter 

2. årgang Iben 

3. årgang Per 

4. årgang Mogens S.  

5. årgang Maria 

6. årgang Per 

7. årgang Ebbe 

8. årgang Maria 

9. årgang Mette 

Specialklasser Mette. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mogens Bruun 

Administrativ leder 

 

 

  

 


