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Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Ny viceskoleleder Orientering om samtalerne: 
Processen er delt i tre: samtalerunde 1, profilanalyse og 
samtalerunde 2. 
Der er udarbejdet kompetenceoverblik og interviewguide ud 
fra de tilbagemeldinger, som skolebestyrelsen og personalet 
drøftede ved opstart af processen. 
Indtrykket er, at vi har haft et godt ansøgerfelt, og der er sendt 3 
kvalificerede kandidater videre i processen. 
Vi forventer at nå til en enig indstilling af den rette kandidat. 

25 min. Orientering fra Line Orientering og drøftelse af fjernundervisning og undervisning/
pasning af børn på skolen: 
Der bliver gennemført fjernundervisning på alle klassetrin i 
almentilbud. 
Skolen har valgt at tage nødundervisningsbekendtgørelsen i 
anvendelse og planlægger med: 
Indskoling: 
- fjernundervisning med mulighed for/ tilbud om tilgang via 
Microsoft TEAMS fra kl. 7:40-11:10, 
- fjernundervisning med selvstændige træningsopgaver (digitalt 
og analogt) passende til den resterende skoletid, 
- alle indskolingsklasser har tilbud om ”mødetid” med hele 
klassen via TEAMS fra morgenen af. 
- nogle klasser har planlagt med opdeling af klassen i to 
grupper, som modtager fjernundervisning med begge lærere i 
klassen med i to TEAMS-møder, 
- andre klasser har valgt at tilbyde mulighed for hjælp med en/ 
to lærere i løbet af formiddagen. 
- klasserne tilbyder forældre og elever mulighed for telefonisk 
kontakt med feedback på opgaverne og/ eller støtte og 
vejledning til forældrene i forhold til de børn, som arbejder med 
undervisningsopgaverne hjemme. 
- På 0. årgang har vi fravalgt tilgang via TEAMS, men kontakter 
alle familier telefonisk minimum to x pr. uge. 
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Mellemtrin: 
- fjernundervisning via TEAMS med skematisk fremmøde for alle 
elever kl. 7:40-12:10. 
- tildelte træningsopgaver til selvstændig løsning for den 
resterende skoletid, 
- der veksles mellem opdeling af klassen i to grupper, to lærere 
sammen, én lærer og én hjælpe-lærer eller den samlede klasse 
og mulighed for kontakt til ekstra lærer. 
Nødundervisning/ -pasning: 
- fra starten af perioden havde vi 20-25 børn i nødundervisning/ 
nødpasning på skolen
- antallet er stigende – p.t. 35 ca.
- indtrykket er, at flere familier har problemer med at få pasning 
og hjemmeskole til at fungere optimalt,
- en stor andel af vores familier er på arbejde under 
nedlukningen.
SFO: 
- udgangspunktet for børnene er klasserne, hvilket udfordrer, 
når der kun er 1-2 elever fra samme klasse i nødpasning, 
- stort behov for alle personaler på trods af markant færre børn, 
da børnene skal deles i små grupper. 
Prioritering: 
- alle afdelinger/ teams er indstillet på og arbejder for, at trivsel, 
fællesskab og fagligt selvværd hos alle elever vægtes højt. 

Flere bestyrelsesmedlemmer giver udtryk for stor ros til skolens 
personale. Man udtrykker tilfredshed med valgene og også 
valget af den nedsatte undervisningstid. 
Denne model skaber den nødvendige fleksibilitet, så flere 
familier kan få deres hverdag til at hænge sammen. 

20 min Skolepatrulje Videredrøftelse af behov og muligheder for etablering af 
skolepatrulje. 
- Bestyrelsen drøfter den analyse, som skolens kontor har lavet i 
klasserne. 
- Analysen giver os data om elevernes foretrukne skolevej. 
- Bestyrelsen er overraskede over antallet af elever på cykel/ gå i 
skole, 
- bestyrelsen vurderer, at der er behov for at arbejde videre med 
at understøtte en mere sikker skolevej for vores børn og familier. 
Punktet fortsættes på næste møde. 
Analysen om elevernes skolevej sendes til bestyrelsen sammen 
med referatet. 

10 min  Legeplads mellemtrin Er der nyt om forbedring af legeplads for mellemtrinnet?
- det forventede overskud i 2020 allokeret til udvikling af 
legepladsen på mellemtrinnet blev ikke realiseret.
- økonomien var i udsigt under budgetopfølgning oktober, men 
november og december-måneds akutte vikar- og støttebehov 
medførte anvendelse af det forventede overskud. 
 

5 min Evt Punkter til næste møde: 
- skolevejsanalyse og skolepatrulje. 
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