
Referat skolebestyrelsesmøde 11.6.2020 
 
Afbud: Andreas 
 
Referent: Carl 

Spørgetid:  

198. Beretning fra formanden 

Godkendt 

199. Årshjul og kalender 

5. nov. mødet aflyses 

Kalender ajourført v Louise  

Kalenderen lægges på Aula 

Der laves en kontaktforældregruppe i TEA så det fremgår i Aula 

 

200. SB valg 

Der skrives ud på Aula at der afholdes valg den 24. september 2020. SB deltager i forældremøderne i 
indskolingen.  

201. Status på corona 

Der er stadig stramme pause-regler – man kan kun lege med sin egen klasse. Det har dog medført at man er 
nødt til at fine en legerelation i klassen hvilket er en styrke. Modsat kan det også skabe konflikter. 

Det er ganske få der ikke kommer i skole nu. 

Angående rejser til udlandet så får alle 14 dages karantæne indtil 15. juni hvor der lukkes op for rejser til 
Tyskland, Norge og Island 

Nødundervisningen indeholder især dansk, engelsk og matematik 

I 9. klassen laver de en del prøveeksamener da de skal have en årskarakter. 

23. juni er der kontrolleret karameldag og sidste skoledag. 

Dimission d. 25. juni afholdes klassevis 17-18 for den ene klasse og 18-19 for den anden. 

 

202. spisning 

203. Nyt fra  

Formanden: 
 
Ledelsen:  
 
Fagfordelingen er næste på plads. 1. version af skemaet er sendt ud til personalet. Skema til 
eleverne offentliggøres den sidste uge de er her. 

•  
 
Medarbejderne:  



Skoleårets planlægning fylder mest. Der har været afholdt valg til tillidsmandposten og Enes 
blev genvalgt 
Det har været godt at komme tilbage til eleverne. De er glade for at komme tilbage. 
 
Det har været en omskiftelig tid, men har også givet stof til eftertanke. Det er positivt at være 
sammen med den samme klasse en hel dag 
Eleverne:  

 

Andre:  

Taxabørn – problematikken. Hvad er den bedste løsning. Der arbejdes videre på det, i det nye 
år. 

 

204. Diætliste 

205. Punkter til kommende møder: 

Forældrebetaling 

Lejrskoler 

Vikardækning 
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