
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts 2021 
 



 
 Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 23. marts 2021
Tid: 17.00- 18:30
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, Elin Hove, Jette Hvass Brusgaard

Elevråd: afbud

Afbud: Tina Olesen, Brian Jepsen

 
 
 

Varighed: Dagsorden: Referat:

10 min. Velkommen til ny 
viceskoleleder

Velkommen til Elin. 
Præsentation

25 min. Kom sikkert i skole Drøftelse af, hvordan vi kan undersøge børnenes skolevej, om 
der er grundlag for en skolepatrulje og hvordan vi får mere 
viden, som kan danne et beslutningsgrundlag. 
Det har endnu ikke været muligt at få en aftale med Jobcentret. 
Vi arbejder videre med undersøgelse af en fleksjobber, som kan 
varetage en evt. skolepatrulje.  
Behovet for skolepatrulje skal undersøges, inden der træffes 
endelig aftale om evt. varetagelse af opgaven.
Vi overvejer flere mulige modeller.  
Punktet tages op igen på de kommende bestyrelsesmøder. 

10 min. Barselsvikarer Ansættelse af barselsvikarer (pædagoger)
Samtaler torsdag d. 22. april. Udvalg: Helle og Jane. 

15 min. SFO Drøftelse af ansættelse af ny leder i SFO
Pædagoguddannet
Villig til at påtage pædagogfaglig ledelse
Nøgleord/ sætninger: 
- blik for børnenes forskellige behov og aldersspredning
- udvikle SFOen til et attraktivt tilbud, som børnene vælger til
- udvikle SFOens mulighed for at understøtte børnenes sociale 
kompetencer
- se SFOen som et kvalitativt tiltag til at løfte kerneopgaven for 
Morsø Skoler og Dagtilbud
- vil stå på mål for at legen er i centrum i SFOen
- vægter det dialogbaserede forældresamarbejde på tværs af 
skole og SFO
- mulighed for at tage diplom i ledelse via UCN

15 min. Tilsyn med princip 
for undervisningens 
organisering

Drøftelse af hvordan vi skal føre tilsyn med princippet (se bilag)
Udsættes. 

10 min. Orienteringer Orientering om status på skolen lige nu.
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