
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad:  
 
Dato  Skrevet af 
15. april 2020 jos 
 
 
Deltagere 
 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2020 kl. 
18.00-19.00 online – link fremsendes 
 
 

Mødeleder: Mia 
 
Deltagere: Rikke Overby, Pernille Friis, Henrik Falkeborg, Niels Egebjerg, Nina 
Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Lona Albertus, Ole Bennedsen, Kaya 
Aaberg, Vanesa Misimi, Lena Viftrup, Jonas Skjødt 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Bestyrelsesmødet i marts blev aflyst pga corona 
b. Referatet fra bestyrelsesmødet i februar er godkendt 

 
2. Kl. 18.05 Orientering om delvis genåbning af skolen 

a. Stor ros fra kommunalbestyrelsen ift. den model Center for 
dagtilbud har udarbejdet 

b. Modellen er 8-9 pasning, 9-15 nødundervisning, 15-16 pas-
ning. Derudover er der mulighed for nødpasning fra 6.30-8 
for forældre der har særlige behov ift deres arbejde.  

c. 0.-1. årgang starter fredag, 2.-3. på mandag og 4.-5. på tirs-
dag 

d. Der vil være 53 hold elever fra 0.-5. kl, samt 6.-10. klasse der 
skal hjemmeundervises. 

e. Alle sundhedsfaglige retningslinjer vi arbejder ud fra vil blive 
hentet fra undervisningsministeriets hjemmeside. 

f. Skolens ledelse mødte ind i påsken og fik lavet en analyse af 
lokaler, toiletter, vask, samt udearealer. Der er en opmærk-
somhed på at der på øst er 20 hold og 13 toiletter. Der er ud-
arbejdet en plan for brugen af dem, samt en rengøringsplan. 

g. Når eleverne møder ind vil de få gennemgået procedure for 
hygiejne af sundhedsplejersken i alle hold. 
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h. Der vil blive rengjort 3 gange i løbet af døgnet på skolen. 
Desuden er der 3 hygiejne assistenter ansat til at hjælpe med 
rengøring mm. 

i. Der var afholdt LMU møde i går, hvor planen for genåbnin-
gen af skolen blev gennemgået og tilrettet 

j. I morgen vil der blive etableret ”corona”-teams der skal 
dække undervisning og pasning for alle 0.-5. årgangs hold på 
skolen. Derefter vil forældrene modtage en besked om hvor-
dan opstarten bliver. 

k. Det er vigtigt at pointere at der stadig er tale om nødunder-
visning – både for 0.-5. årg, men også for hjemmeundervis-
ning for de store. 

l. Ift. hjemmeundervisning er det besluttet at det kun er et 
sted man som elev og forældre skal finde opgaver mm 

m. Der bliver indkøbt bolde mm til alle hold, samt liggeunderlag 
der kan laves til sideunderlag. 

n. 1. maj børn starter som planlagt. Der er skabt plads og lavet 
en procedure for opstarten. 

o. 9.kl skal ikke til eksamen, men får deres årskarakterer som 
eksamenskarakterer. Teamet omkring 9.kl arbejder hårdt 
med at få opbygget god og givende undervisning trods om-
stændighederne. Der arbejdes på at få lavet en god afslut-
ning. 

 
Opfordring fra bestyrelsen til at øge andelen af google meets ind 
 
Stor ros fra bestyrelsen til skolens ledelse og medarbejdere for at 
manøvrere i denne meget svære periode – både i hjemmeundervis-
ningen og den hurtige planlægning af genåbningen af skolen. 

 
3. Kl. 18.35 Elevrådet orienterer 

a. Udskoling:  
i. Eleverne ønsker at komme tilbage. 

ii. Ønske om at få ensrettet kommunikationen vedr lek-
tier og opgaver 

iii. Google meet fungerer godt – gerne mere af det. Det 
virker som ”rigtig” undervisning og styrker sammen-
holdet 

b. Øst: 
i. Det var nyt at få lektier for – det skulle man vænne sig 

til 
ii. Der er en oplevelse af at få nok hjælp fra lærerne vis 

klassemøderne/meets 
iii. Vi har også kontakt til hinanden via google 

meet/hang-out 



 
 

 
4. Kl. 18.35 KGS én skole – status 

a. Efter sidste bestyrelsesmøde mødtes Mia og Lena med cen-
terchef og direktør. Der blev en kort tidsfrist på én dag til at 
lave en indstilling til kommunalbestyrelsen. Det nåede vi og 
forvaltningen er gået i gang med opgaven. BDU er blevet 
præsenteret for planen. 

b. Tidsplanen er udskudt pga corona, samt at SF og de konser-
vative ønsker yderligere undersøgelser. Der arbejdes på at 
kvalificere indstillingen yderligere.  

c. Der er efterspurgt en tidsplan – som det er nu er det 1/5 
2021. 

d. Inden sommerferien skal der udarbejdes et skriv til forældre 
og elever fra bestyrelsen vedr. tidsplan. 

 
5. Kl. 18.45 Meddelelser 

 

a. Meddelelser fra formanden 
i. Årsberetning for både 2019 og 2020 skal udarbejdes 

ii. Ny mødekalender for næste skoleår. Lena og Mia har 
lavet et udkast, der vil blive udsendt senest i morgen. 
Hvis der er ændringer skal de indsendes senest ons-
dag 22/4 2020  

b. Meddelelser fra skolelederen 
i. Vi arbejder på at gøre noget for 9.årgang så de får en 

god afslutning. 
ii. Deltagelse i BDU er udskudt til næste møde. Indhol-

det er opfølgning på karakterer og faglige resultater. 
iii. Borgmestermødet er blevet aflyst pga corona 
iv. Skoleårets planlægning er i gang. Vi skal ansætte flere 

– særligt inden for de naturfaglige områder 
c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

i. Der har naturligvis været meget fokus på corona  - 
både fjernundervisningen og nu også genåbning af 
skolen 

ii. Skoleårets planlægning er i gang 
d. Meddelelser fra Skolerådet 

i. Næste møde er blevet udskudt 
e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

6. Kl. 18.55 Eventuelt 
a. Kommunikation fra skolen: husk at sende det ud som pdf 

 
 



 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

            

Skolebestyrelsesmøder 2019: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 22. august øst 
 

  

Onsdag d. 18. september vest 
 

  

Tirsdag d. 22. oktober øst 
 

  

Mandag d. 18. November vest 
 

  

Torsdag d. 12. december øst 
 

  

  
    

  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 23. Januar vest Nytårskur 

Tirsdag d. 25. februar øst 
 

  

Mandag d. 23. marts 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 15. april 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 27. maj 
 

vest 
 

  

Tirsdag d. 16. juni  
 

  vest 
Sommerafslut-
ning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mad -og ordstyrerplan 
 
2019 mad ordstyrer 

august Rikke Mia  



 
 

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Niels 

december Helen  Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Skolen Mia 

marts Henrik Pernille 

april Rikke Nina 

maj Pernille Helen  

juni Nina Niels 

juli Sommerafslutning Henrik 

 
 
 
 
 
 
 


