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

Eskild Josua Aae Jepsen 
Christian Martinsen 
Ellen Eskelund 
Susie Søndergaard 
Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 
 

 
Afbud:  
Ellen Eskelund 
Fraværende: 
Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 
 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Corona: Eleverne er igen hjemsendt. De undervises online på alle 
klassetrin.  
Der er udlånt tæt på 100 Chromebooks til elever. Det har gjort det 
nemmere for mange at deltage i den online undervisning. 
Der har været 35 elever tilmeldt nødpasning. Undervisningen 
under denne nedlukning fungerer bedre end sidste gang. 
Nytårsløjer: Det ser ud til at en del unge har opholdt sig på skolens 
område i juleferien. Det må de meget gerne, men det er desværre 
ikke alle, der har passet godt på skolens ting. 
Revisionsbesøg: Der var ingen anmærkninger. Der er styr på 
bogføringer og brug af indkøbsaftalen. 
Økonomi: Den nye tildelingsmodel træder i kraft 1.8 20121. Det 
betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke har et samlet 
økonomisk overblik. 
Byggetilladelse: Vi har fået byggetilladelse til vores udefaciliteter, 
og håber byggeriet snart kan starte. 
A20: Der arbejdes på en ny lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Den 
skulle være på trapperne. 

https://meet.google.com/iut-xjrn-bvy


Principper Godkendelse af tilrettede principper. 
Princippet for skole-hjemsamarbejde 
tages op på et senere møde. 
Se Bilag 1 

De tilrettede principper er alle godkendt. 
Princippet om skole-hjem-samarbejdet tages op, når vi igen kan 
mødes fysisk 

Feriekalender Drøftelse og feedback til forvaltningen 
Se Bilag 2 

Udkastet drøftet. 
Der er et ønske om at flytte de to feriedage fra uge 32 til uge 51. 
Dette ønske sendes til forvaltningen i et høringssvar. 
 

Aftalemål 
Herunder ”Fokus på fagene” 

Orientering om aftalemål for 2021-22 Aftalemålene har været drøftet og er godkendt af MED-udvalget.  
Arbejdet med de tidligere aftalemål fortsætter.  
 

Brugertilfredshedsundersøgelse 
 

Orientering om brugertilfredsheds 
Se Bilag 3 

Det er svært at forholde sig til kommunens samlede rapport. I 
stedet ønskes en rapport med data vedrørende skolen og ikke kun 
kommunen. 
 

Evt.  Drøftelse af kortere skoledage skal på et kommende 
bestyrelsesmøde. 
Inspiration til indskolingen. 
Formand og næstformand har været inviteret til kaffemøde på 
forvaltningen. De havde desværre ikke mulighed for at deltage. 
 

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 
 

 


