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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Formanden viderebringer stor ros til skolen for onlineundervisning. Det 
fungerer rigtigt godt. Godt at dagene blev afkortet og dermed slutter kl. 
14. 
Der har været onlinemøde i skolerådet. 
 
Servicemedarbejderne har haft travlt. Der er blevet ordnet mange ting 
rundt på skolen.  
Der er også blevet malet i biologilokalet og ryddet op rundt på skolen 
under nedlukningen.  
GO starter på mandag d. 1.3. Der kommer to grupper.  
Der har desværre været hærværk i den sidste tid på skolen om aftenen. 
Det er blevet anmeldt til politiet. 
Vi har slået to lærerstillinger op. Der er ansættelsessamtaler d. 22.3. 
Lise deltager som repræsentant for skolebestyrelsen i samtalerne. 
 
Personalet, der er tilbage på skolen, er glade for at være tilbage. Dem, 
der fortsat er hjemme, ser frem til forhåbentligt snart at kunne komme 
tilbage på skolen.  

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


Vi er gået i gang med arbejdet med A20. Det er svært at have gode 
drøftelser online, men vi forsøger at lave gode løsninger. 
 

Genåbning Orientering 
 

Det er dejligt at have 0.-4. klasse tilbage på skolen.  
Vi har tilstræbt, at der er få voksne omkring de enkelte klasser. 
Klasserne er fordelt rundt på skolen, så alle har egen indgang, egne 
toiletter og garderobe. 
 

Aftalemål Orientering  
Se bilag 1 

Aftalemålene bliver en del af den kommende skoleplan. 

Budget Første udkast til materialebudget 
 

Budgettet er for kommende skoleår lavet i et ”Nyt look”. Formålet er at 
skabe mere gennemsigtighed og skabe overblik over skolens samlede 
økonomi. 
Første udkast til budget fremlagt.  
 

Afkortning af skoledag 
 

Drøftelse Vi ansøger hvert skoleår om afkortning af skoledagen for 7. klasserne, 
for at gøre plads til konfirmationsforberedelse. 
 
Fra vejledning om anvendelse folkeskolelovens af §16b: 
For mellemtrinnet og udskolingen skal der være tale om helt særlige 
tilfælde, før der kan gives en godkendelse til, at der sker fravigelse af 
reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Der stilles 
dermed skærpede krav til, hvornår en godkendelse kan gives for så vidt 
angår elever fra og med 4. klassetrin, idet der skal vægtigere grunde til, 
at man vurderer, at problemerne i den pågældende klasse kan løses ved 
hjælp af flere voksne i klassen. Der er således flere kriterier, der skal 
vægtes ved en godkendelse, når der er tale om elever på mellemtrinnet 
og i udskolingen. 
 
Ansøgning om afkortning af skoledagen for de øvrige klasser blev 
drøftet. Alle er enige om ikke at ansøge, da konsekvenserne (ingen 
bevægelsestimer/FF om morgenen) var uønskede. 
 

Evt.  Princippet om skole-hjem-samarbejde tages op så snart vi kan mødes 
fysisk igen. 
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