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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 
 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Det går godt på skolen og med fjernundervisningen. 
Vi ser frem til de store elever og deres lærere tilbage på skolen i 
næste uge. 
Der har været hærværk på skolen. Der arbejdes på at få mere 
kameraovervågning på skolen. 
Der er opslået to stillinger – en fast stilling og et barselsvikariat. 
 

Fysisk undervisningsmiljø Skolen er tildelt et engangsbeløb på 
578.000 kr., der skal bruges på det 
fysiske undervisningsmiljø 
Drøftelse og beslutning 

Skolen har fået et engangsbeløb til fysisk undervisningsmiljø. 
Personalet er blevet spurgt om, hvad de kunne ønske sig. Ikke alle 
ønsker bliver opfyldt, men mange. 
Listen over tænkte indkøb blev præsenteret, drøftet og godkendt. 
 

Genåbningsplan Orientering om genåbningsplan for 
eleverne i 6.-9. klasse 

Vi har taget udgangspunkt i den første genåbningsplan. De nye 
retningslinjer har gjort det muligt, at alle skolens elever kan være 
på skolen alle dage.  
Mødetiden bliver forskudt, så ikke alle elever møder samtidigt.  
0.-5. klasse møder fortsat 8-13, og 6.-9. klasse møder 9-14. 
Planen blev gennemgået og drøftet. 
 



Ansættelsessamtaler  Der er opslået to stillinger – en fast stilling og et barselsvikariat. 
Der er ansættelsessamtaler mandag d. 25.5. 
Lise deltager som forældrerepræsentant. 
 

Skolens årsberetning  Hans Jørgen laver den skriftligt og sender den til skolen. Den vil 
derefter blive lagt op på AULA og skolens hjemmeside. 
 

Evt.  Der bliver et ekstra møde i juni. 
Forslag om at samle op på alle de ting, vi har lært under 
nedlukningen. 
 

Oplæsning af referat Godkende referat  

  


