
Skolebestyrelsesmøde den 24. februar kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 
Sted: TEAMS 

Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Kjeld Rune Jensen, Mick Biehl (afbud), Mikkel Ulfeldt Hede, Sigbhatullah Amadid 

(afbud), Mikkel Korsgaard Vendelboe (afbud), Thor Wilkens 
Afbud:                                         
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen (afbud), Jesper Melcher 
Elevrepræsentanter: Milas (7.x) og Mulu (8.x) (afbud) 
 
Personalerepræsentanter:    Thomas Jensen, Christina Flintholm 
Skoleledelse: Irene Hastrup, Martin Hodel, Martin Gorm Pedersen og Lisbeth Jensen 
 
 

Emne  Hvad skal vi 
udrette 

Proces (ansvarlig) Tid Beslutning 

1. Godkendelse af referat 
og dagsorden 
 

 Godkende Alle 17.00 Begge dele godkendt 

2. Status på Corona-
håndtering 

Lytte, spørge Ledelsen giver status på 
skolens håndtering af 
Corona-restriktioner: opstart 
af 0.-4. kl, eksamen mv. 

17.05 Elever og medarbejdere er glade for at være 
tilbage. Der køres med forskudte mødetider og 
forskudte pausetider, så der er plads til alle i 
pauserne og på trapperne. Der er generelt to 
faste voksne på hver klasse, så andelen af voksne 
pr. klasse begrænses.  

3. Nyt fra elevrådet Lytte, spørge Elevrepræsentanter 17.15 
 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden 
sidste bestyrelsesmøde 

4. Tendenser i data for 

skolen  

Lytte, evt. beslutte 
opfølgende tiltag 

Mick præsenterer evt. 
tendenser, der fremgår af 
skolens data 

17.25 Udsættes til næste møde 

5. Vision Folkeskolen 2030 Drøfte udkast til vision 
Beslutte proces for 
færdiggørelse 

Arbejdsgruppen: 
Præsenterer udkast til vision. 
Alle: Fælles drøftelse  

17.35 Arbejdsgruppen præsenterede deres bud på 
udkastet til visionen og der blev drøftet diverse 
tilføjelser. Det endelige bud fra skolebestyrelsen 
på La Cours Vej sendes til kommunen senest d. 



Forberedelse: Alle læser 
udkast til vision, der er sendt 
rundt.  

5/3 2021, hvorefter det indgår i den 
efterfølgende proces i kommunen. 

6. Fastholdelse  og 
tiltrækning af dygtige 
lærere og pædagoger  

Drøfte årsager, 
vidensbehov, mulige 
tiltag og evt. indspil til 
Vision  Folkeskolen 
2030 

Ledelsen giver kort 
introduktion til 
problemstillingen.  
Fælles drøftelse. Særligt 
fokus på fastholdelse 
under/efter Corona. 

18.30 Udsættes til næste møde 

7. Nyt, Meddelelser Formand/SB:  
Ledelsen:  
 

 18.45 Det nye indskolingsPLC er godt i gang med at 
blive lavet og vil stå færdig i løbet af 
forårsmånederne. Herefter tages der hul på det 
nye fællesrum for udskolingsmiljøet i det gamle 
bibliotek i kælderen af gl. bygning. 

8. Næste møde Torsdag den 25. marts 
kl. 17: 
- Status på princip for 
kreativitet  
- opfølgning på princip 
for bevægelse  
- Status på princip for 
bæredygtighed 
-udsatte punkter for 
dagens møde 

  18.50  

9. Under stregen   
 

  

 

  

 

 

 

 


