
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2021 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 23. februar 2021
Tid: 17.00- 19:30
Sted: personalerummet, ØJS.

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, Jette Hvass 
Brusgaard

Elevråd: afbud

Afbud: Brian Jepsen

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Velkommen til ny 
viceskoleleder

Elin Hove starter pr. 1. marts. Punktet udsættes. 

25 min. Orientering fra Line
Drøftelse af skoledagens 
længde

Orientering og drøftelse af fjernundervisning og undervisning 
af børn på skolen. 
Drøftelse af skoledagens længde. 
Skolen var under seneste genåbning for 0.-4. årgang udfordret 
af, at vi ikke kendte retningslinjen før meget sent. Vi planlagde 
ud fra et princip om smitteforebyggelse og mulighed for at 
opretholde det faglige selvværd og trivsel via to-lærerordning 
mest muligt og med samme lærergruppe omkring klasserne. 
P.t. kender vi ikke vilkåret fra mandag d. 1. marts. incidenstallet 
på Mors er på et niveau, hvor vi vælger at gå tilbage til Aula-
skema og vanlig planlægning. 
Musik og madkundskab kan ikke gennemføres pga. 
retningslinjer. 
Der vil forekomme byt af personalet, så vi imødekommer få 
lærerskift i klasserne. 

25 min. Skolepatrulje Videredrøftelse af behov og muligheder for etablering af 
skolepatrulje med udgangspunkt i data. 
Kortlægning af elevernes skolevej har været gennemført i 
klasserne. Det har givet os et første indtryk af behovet. 
Det er svært at anvende resultatet fyldestgørende, da nogle 
elever både går, cykler og bliver kørt. 

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at der er et stort behov for 
genetablering af fodgængerfelt på Poulsen Dalsvej. 

Skolebestyrelsen understreger endnu engang, at der er meget 
mørkt omkring fodgængerfeltet fra Præstbrovej og ind mod 
skolens legeplads/ Midtmors Sport. Der er fodgængerfelt, men 
meget mørkt om efterår/ vinter. 
 
Der er flere eksempler på bekymrende forhold trafikalt for 
aldersgruppen på vores skole. Man ønsker sig yderligere 
markering med blink som advarsel om fodgængere.

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

Skolebestyrelsen drøfter, at det ikke kan være en skolepatrulje 
baseret på vores elever. 
Det vil også være svært at basere en skolepatrulje på frivillige 
kræfter i forældregruppen, da det er for sårbar over tid. 

Drøftelse af om der er mulighed for at lave et samarbejde 
med jobcentret omkring en opgave, der kan varetages af en 
til to personer, der har et. evt. skånebehov og behov for en 
tilknytning til arbejdsmarkedet med få ugentlige timer. 

Prioritering: 
1. rykke for genetablering af fodgængerfelt på Poulsen Dalsvej
2. bedre belysning på Præstbrovej. 
3. undersøgelse af mulighederne for et samarbejde med 
Jobcentret. 

10 min Budgetopfølgning og 
regnskab 2020

Gennemgang af regnskab og budget. 
Regnskab 2020 og budget 2021 drøftet. 

10 min  SFO Plan for ansættelse af ny leder
Punktet udsættes.

 

5 min Evt Timefordelingsplan gennemgået og godkendt.
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