
Dagsorden og referat 
Dato: 15.4 2020 Tid: 19-20.30 Sted: Google Meet 

 
Mødedeltagere:  
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Karina Møller Sommer 
Christian Martinsen 
Lise Bach-Sørensen 
Claus Bisgaard 

Eskild Josua Aae Jepsen 
Ellen Eskelund 
Lone Jelle 
Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
 
Fraværende: 
Eskild Josua Aae Jepsen 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering 6.-9. klasse: Frem til 10. maj bliver fokus mere på ”almindelig” 
undervisning via Google Meet. Der er lavet et skema for hver 
klasse, hvor det tydeligt fremgår, hvilke fag, der arbejdes med 
hvornår. Der vil også blive arbejdet i grupper på Meet.  
Der er under nedlukningen blevet udleveret cromebooks til de 
elever, der ikke hjemme har haft adgang til computere. 
Vi er kommet godt igennem med nedlukningen. Det har været en 
udfordring for de mindste elever at gå digitale hjemme fra, men 
det er til sidst lykkedes. 
Personalet har været meget omstillingsparate og været i løbende 
kontakt med eleverne under nedlukningen. 
Der har været afholdt teammøder på Meet med ledelsen i 
perioden. Der har været særligt fokus på sårbare børn, og der er 
blevet lavet gode aftaler i forhold til at støtte op om disse. 
 

Genåbningsplan 
Se bilag 

Orientering om genåbningsplan for 
eleverne efter nedlukning pga. COVID-
19 

Vi har siden Statsministeren offentliggjorde datoen for 
genåbningen arbejdet med at lave en genåbningsplan for skolen. 
Der har været flere versioner af planen, og vi har løbende justeret 
den, når vi er kommet i tanke om ting, der skulle tages højde for. 



Det har været et stort arbejde, men vi synes vi er kommet frem til 
en god genåbningsplan, der tager højde for alle problematikker, vi 
har kunnet få øje på. Der har været flere positive henvendelser fra 
flere forældre på genåbningsplanen. 
 

Timefordelingsplan skoleåret 2020-21 Drøftelse og godkendelse af 
timefordelingsplanen 

Timefordelingsplanen for skoleåret 2020-21 blev præsenteret. 
Skolen har et stort ønske om at fastholde FF om morgenen og de 
nuværende ringetider. 
I kommende skoleår kommer svømning til at ligge på 4. årgang 
hele skoleåret. Billedkunst og Håndværk og design bliver i skemaet 
lagt i forlængelse af hinanden. 
Planen er godkendt 
 

Materialebudget 2020-21 Godkende budgettet Materialebudgettet er rettet til. 
Bestyrelsen tilkendegiver, at de synes, der er lavet gode 
prioriteringer 
Budgettet godkendt 
 

Evt.  Birgitte og Anne har været til møde om cykel korridorer.  
Der er indskrevet 55 børn til skolestart i august. Det betyder, at der 
bliver to 0. klasser i kommende skoleår. 
Der er ofte lys i nogle af skolens lokaler i weekenden og om 
aftenen. Der er taget kontakt til Ejendomsservice. 
 

Oplæsning af referat Godkende referat Referatet godkendt 

 


