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 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 5. maj 2020
Tid: 17.00- 18:30
Sted: TEAMS - online

Mødedeltagere: Jane Mikkelsen, Jane Skovby, Lene 
Jensen, Lene Flintholm,  Line Rask Abildgaard, 
Søren Brogaard Jørgensen, Helle Mikkelsen, Brian H. 
Jeppesen, Rasmus Ravn

Afbud: Suna Søndergaard

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

40 min. Orientering og tilsyn med 
den delvise åbning af 
skolen

Det er skolebestyrelsens pligt at føre tilsyn med åbningen 
af skolen. Dette kan vi blandt andet gøre gennem de 
efterfølgende spørgsmål som jeg fandt på ”Skole og forældre”.
Derudover er det vigtig at vi bruger egne erfaringer med 
åbningen af skolen.

- Spørgsmålene fra Skole og Forældre blev gennemgået.
- Stor tilfredshed med skolens måde at tackle 
nødundervisningen og de mange nye udfordringer på skolen.
- Mht. 6. kl.’s fjernundervisning, blev der ønsket; feedback, 
variation, struktur (evt. Ugeskema på MinUddannelse), 
flere opgaver, større fagrække, tættere kontakt og mere 
gruppearbejde (socialt).

15 min. Valg til skolebestyrelsen Afholdelse af valg til skolebestyrelsen. Se efterfølgende
dokument fra ”Skole og Forældre”
På valg er Helle Mikkelsen, Jane Mikkelsen og Lene
Flintholm

- Line og Søren laver forslag til proces og indhold til forestående 
valghandling.
- Der bliver sendt 2-3 spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne, 
som de skal svare på – på mobilen – og sende deres video til 
sekretæren, som laver en ”Skolebestyrelses-valg-video”
- NB: Det er FRIVILLIGT, om medlemmerne vil svare på 
spørgsmålene!

5 min. Solpolitik - Forslag til Solpolitik blev drøftet.
- Line og Søren laver forslag til endelig solpolitik

Orientering fra Line - Orientering om personalesituationen
- Forespørgsel på, om forældre føler sig velorienteret mht. 
Corona – Svar: JA !!!

Evt. - Næste møde holdes – fysisk – i Spisesalen

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 26. maj 2020
kl. 17.00 – 18.30

• Input til formandens beretning
• Budgetopfølgning
• Trivselsmåling
• Nationale test – udsat til september
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