
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. september 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 22. september 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Jane Skovby, Brian 
H. Jeppesen, Suna Søndergaard, Lene Flintholm, 
Rasmus Ravn, Lene Jensen, Jette Brusgaard, Line Rask 
Abildgaard 
 
Elevråd: elev fra 6 kl. 

Afbud: Helle Mikkelsen, Lisbeth Svenningsen, Søren 
Brogaard Jørgensen

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

20 min. Overblik over principper Overblik over vores principper og hvor langt vi er med 
tilsynsprocessen

- Drøftelse af processen omkring tilsyn. 
Aftale: 
- Formanden udarbejder dokument med aftalerne om tilsyn 
med det enkelte princip. 
- Dokumentet udvides efterhånden som aftalen om tilsyn laves. 
- Der er for nuværende aftale om tilsyn med: 
o princip for ansvarsfordeling
o princip for kommunikation
o princip for orientering om elevernes læring og trivsel
o princip for skole-hjemsamarbejdet. 
- På næste møde drøftes tilsyn med princip for den åbne skole. 

- Når der er lavet plan for tilsyn med alle principper, kan der 
lægges en tidsplan for tilsynsopgaven i årshjulet, og denne kan 
fungere som huskeliste for skolestyrelsens forpligtelse på at føre 
tilsyn ud fra de fastsatte principper.

15 min. Legeplads Flere har efterlyst lege/ aktivitetsmuligheder for mellemtrinnet

Magnus fremlægger elevrådets ønsker: 
- Netgynge/ edderkopgynge til mange elever
- lys på stien
- koldbøttestænger
- hoppepude
- klatrevæg
- flere gynger
- læderfodbolde til alle klasser

Der er for nuværende plan om: 
- bom ved Midtmors Sport
- etablering af plateau med markise over på nuv. højbed langs 
skolens bygning (ud for klasselokale). Formål: mellemtrinnets 
hyggeområde.   
- koldbøttestænger laves snarest

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min Skolepatrulje Drøftelse af mulighed for etablering af en skolepatrulje – ønske 
fra flere forældre. Flere børn cykler i skole

- Drøftet med nysgerrighed på, om der er grundlag for at 
basere en patrulje på frivillige hjælpere. Bestyrelsen afventer 
undersøgelse af nedenstående: 
- Bestyrelsen beder ledelsen undersøge følgende: 
- hvordan kan vi etablere mere sikker skolevej for børnene?
- hvilke forhold vil færdselsmyndighederne pege på? 
- hvilke veje anvender vores børn for nuværende, og hvor stor 
en andel ville cykle, hvis trafikforholdene var mere trafiksikre? 

15 min Velkomstfoldere Status på velkomstfolder til indskoling og mellemtrinnet

- Punktet udsættes. 

15 min  Budgetopfølgning Gennemgang af nøgletal sammenholdt med budgettet.

- Budgettet fremlagt med forbrug til dato samt budgettering af 
midler tilbageført fra 2019. 
- Bestyrelsen godkender de nævnte prioriteringer.  

10 min Orientering fra Line Orientering om: 
- Personalesituationen
- Klassernes trivsel og anvendelse af systematisk arbejde med 
handleplaner jf. skolens anti-mobbestrategi
- generelt behov for fællesskabsfremmende, som ikke kan 
imødekommes pga. Coronarestriktioner. Personalet er kreative 
for at finde mulighederne. 
- ansættelsesudvalg: Jane og Jane melder sig. Samtaler tirsdag 
d. 29. september kl. 16:00-20:00
- Aflysning af Folkeskolernes Dag pga Corona. Skoledag nr. 200 
bliver d. 4. januar 2021
- Generelt betyder de seneste indskærpelser af corona-
restriktionerne, at skolen aflyser meget grundet et 
forsigtighedsprincip.  

5 min Evt. - der er stort behov for at kigge på lys ved udeområderne - både 
ved Midtmors Sports parkeringsplads og ved parkeringspladsen 
mod Poulsen Dalsvej
- Kommunale Ejendomme beder ledelsen pege på placering 
af nyetableret fodgængerfelt på Poulsen Dalsvej. Bestyrelsen 
afventer undersøgelse jf. punkt om skolepatrulje. 
- Umiddelbart peger bestyrelsen på en placering ved Det 
Ottekantede Forsamlingshus over mod indgangen til 
parkeringspladsen, dog med det forbehold, at der kan etableres 
”Kisś n Go-område”, hvor vi for nuværende har midlertidig 
løsning med minestrimler. 

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 27. oktober 
2020
kl. 17.00 – 18.30

OBS: underskrift afventer til næste møde.

 
 
 



ØSTER JØLBY SKOLE 
POULSEN DALSVEJ 4 

7950 ERSLEV 
DANMARK 

 
+45 99 70 61 97 

OJS@MORSOE.DK 
WWW.ØJS.DK


