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Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde 19. august 2020 

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

Mogens Sørensen, Michael Rønde Andersen, Jesper Nørgaard, Laurs 

Laursen, Jette Præstholm, Zenia Bækby, Bo Marciniak og Mogens Bruun 

 

 

Fraværende: Ebbe Vestergaard, Maria Axelsen og elevrådet.  

 

1. Korte informationer 

a) Elevråd 

b) Pædagogisk Råd 

c) Skolebestyrelsen 

d) Skolens ledelse 

 

a)  

Elevråd – intet til referat. Elevrådet er endnu ikke valgt.  

b)  

Pædagogisk personale – Ny arbejdstidsaftale til afstemning. Den nuværende 

lokalaftale er gældende for dette skoleår.  

c)  

Skolebestyrelsen – Der er lavet en aftale med Modulfoto, hvor det fremgår 

klart, hvad man binder sig til i forbindelse med skolefotografering. Der er 

kommet henvendelser om mulighed for åbning af kølerummet. Skolens 

ledelse ser på muligheden.   

d)  

Skolens ledelse – Jette orienterede kort om status på Covid-19. Har sagt 

goddag til vores nye lærer Janni Krabbesmark. Vi har også fået flere nye 

elever. 

2. Kort evaluering af 

skoleåret start 

Jette Præstholm fortalte kort om en god skolestart i skolegården med de 

restriktioner, som der var. Skolens personale har været på internat samt 

arbejdet på skolen den første uge af skoleåret inden skolen startede op igen. 

Godt internat med fokus på kommunikation.  

 

3. Evaluering af Covid-

19 perioden før 

sommerferien 

Med baggrund i tilbagemeldingerne fra personalet og forældre er der 

udarbejdet foreløbige anbefalinger vedr. nødundervisning. Fra forældrenes 

synspunkt er det vigtigt at strukturen er så ensartet som muligt fra årgang 

til årgang. Feedback skal gives løbende så eleverne ikke venter på den.  

Ledelsen arbejder videre med de foreløbige anbefalinger. 

 

4. Trivselsundersøgelsen 

ved Laurs Laursen 

Laurs Laursen gennemgik resultaterne og der er en positiv tendens at spore 

blandt alle skolens elever.  

Vigtigt at teamene tager årgangens trivselsmåling til efterretning og 

arbejder med dem.  

 

5. Drøftelse af 

kommende 

forældremøder på 

årgangene. Hvad vil vi 

informere om?  

 

Skolens ledelse har meldt ud i dag, at forældremøder kan udskydes grundet 

Covid-19. 

I forbindelse med de korte indlæg på forældremøder kan følgende punkter 

nævnes.  

- husk at rette henvendelse til rette vedkommende – lærere – 

afdelingsledere og skoleleder - kommandovejen 

- at kontaktforældrene er bindeleddet til skolebestyrelsen og hvor vigtigt det 

er for os og vores arbejde at de kommer og bidrager med deres input den 

aften vi afholder det 

- at vi i bestyrelsen arbejder med alt fra kost i caféen til antimobbe strategi, 
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trivsel i klasserne, ordensregler, forventninger til elever, forældre og lærer 

og meget andet spændende 

- at vi er optaget af at sikre læring/opsamling af viden omkring hvordan 

fjernundervisningen gik - hvad virkede godt og hvad virkede knap så godt? 

Det var jo noget af det vi vendte i bestyrelsen lige før ferien og som ledelsen 

lovede at følge op på 

- opfordre til hvis nogen kunne have lyst til at stille op til skolebestyrelsen 

og være med til at præge fremtidens skole 

 

 

6. Drøftelse af 

skolestruktur 

 

Kommende drøftelse af skolestruktur i Skive Kommune blev drøftet 

overordnet. Vi afventer udspil fra politisk side.   

 

7. Mødedatoer i 

skolebestyrelsen frem til 

juleferien.  

Forslag til datoer godkendt.  

Tirsdag, den 29/9, mandag, den 2/11 og torsdag, den 3/12.  

Alle dage 17.00 – 19.30 (5 min.) 

 

8. Evt.  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 

 

 

  

 


