
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 1. december 2020 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 1. december 2020
Tid: 17.00- 19:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Lene Flintholm, Helle Mikkelsen Jane 
Skovby, Brian H. Jepsen, Rasmus Ravn, Jane Mikkelsen, 
Tina Olesen, Lisbeth Svenningsen, Lene Jensen, Line 
Rask Abildgaard, Poul Erik Christensen 

Elevråd: afbud 

Afbud: Brian Jepsen, Lene Flintholm, Rasmus Ravn, 
Lene Jensen, Tina Olesen

 
 
 
Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min. Indretning af fællesareal Orientering og drøftelse af udkastet fra indretningsfirmaet.

20 min. Ny viceskoleleder Proces: 
1. Uge 49: personalets perspektiv
2. Uge 49: forældreperspektiv: ekstraordinært 
skolebestyrelsesmøde  
3. Uge 49: stillingsopslaget udarbejdes og udvalg nedsættes. 
4. Uge 2: Ansøgningsfrist
5. Uge 3: samtaler – 1. runde 
a. evt. udarbejdelse af Insights profil
6. Uge 4: evt. samtaler 2. runde med 30 min. til at forberede en 
udvalgt case til drøftelse. 

Drøftelse af forældreperspektiv på viceskoleleder: 
- opretholder en høj faglighed
- omstillingsparat ved behov for vikartimer
- har/ eller villig til at tage Diplom i Ledelse
- lærer- eller skolepædagogerfaring og udd. foretrækkes. 
- struktureret tilgang til opgaven og til driften
- lysten til at fordybe sig i den tekniske del af skemalægning og 
planlægning af driften på skolen
- gode samarbejdsevner
- gode kommunikative kompetencer

20 min. Skolepatrulje Drøftelse af behov og mulighed for etablering af skolepatrulje. 

Bestyrelsen drøfter tvivlen om behovet. Det vil kræve 
skolepatrulje på to placeringer. Tidspunkterne er morgen samt 
de tre tider for skoledagens afslutning. 
Beslutning: 
Kortlægning i klasserne: 
- Hvordan kommer børnene i skole om vinteren? 
- Hvordan kommer børnene i skole om sommeren? 
- Hvor stor en andel bor i Ø.Jølby? 
Skolebestyrelsen ønsker en egentlig ”skolevejsanalyse”. 
Ledelsen anmoder forvaltningen. 

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

15 min SFO-vision Indledende snak om vores SFO i fremtiden

Den nuværende vision for SFO fremgår af skolens hjemmeside. 
Link: https://www.øjs.dk/sfo

SFO er en værdifuld del af skolens helhed ligesom børnelivet 
skal ses som en helhed i balance mellem faglig udvikling, 
dannelse og trivsel. Visionen er, at SFOens tilbud er lige så vigtig 
en del af et sammenhængende børneliv. 

Det betyder noget, at børnene får aktiviteter i SFO som et 
tilbud. Vi skal fortsat lægge vægt på, legen, fællesskabet og 
udvikling af sociale kompetencer er i forgrunden for SFO-
tilbuddet. 

SFO har i en periode arbejdet med at lave særlige aktiviteter for 
de ældste SFO-børn, så de har et kvalitetstilbud i fritiden som et 
alternativ til at tage alene hjem om eftermiddagen. 

SFO kan godt være mere synlig for forældrene i hverdagen. 

Visionen er, at SFO tilbyder målrettede tiltag til klasserne. 

15 min Tilsyn med princip 
for undervisningens 
organisering

Drøftelse af hvordan vi skal føre tilsyn med dette princip Se 
bilag

Punktet udsættes. 

15 min Personalesituation Pæd.studerende pr. 1/12 2020
To barselsvikariater er slået op. Samtaler d. 15. og 16. december. 
Sprogstøtte ansat indtil 18. december (alternativ til 
modtageklasse til to elever uden dansk sprog)
Lærer på plejeorlov indtil 16. december. Vikaransættelsen udgår. 
I forbindelse med nedlukning af de 7 nordjyske kommuner 
er der ansat vikar i SFO og vikar i skolen. aftalen udgår pr. 3. 
december. 

15 min Budgetopfølgning Gennemgang af aktuelle tal og budget.

15 min Orientering fra Line Se ovennævnte punkt om personalesituationen.
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