
 
 

Emne: SB-møde 
 

 
Mødedato 

27-1-2021 

Mødested/lokale 

ØNSK 

Mødet påbegyndt kl. 

19.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20.00 
Deltagere  

Helene, Anni, Line, Johnni, Pia, Torben, Frank, Karin, Kent, Thomas,  og Henrik 
Fraværend 

Jette, Line 

 
Dato 27-1-2021 

 

Referent Torben 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

 

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

Der skal rettes i referat fra sidst, regnefejl på de besparelser som 

skal fortages på inklusions midlerne. Der skal spares samlet 

320000 over 2 år. År 1. 120000 og år 2. 200000 kr.   

i  Opfølgning fra sidste møde. 

 

Henrik fortalte om den hørringssvar som der er givet på 

besparelsen. Der er blevet set og hørt på indsigelserne.  

i Nyt fra elevrådet. 

 

Der er ikke noget. 

i Covid 19 v. Henrik  Der har været en del børn på skolen til nød undervisning. Der har 

været en fremmøde omkring ca 29 %. En del af de børn er 

børn som vi har hentet ind af forskellige årsager. Personalet 

gør et stort stykke arbejde for at få nød undervisningen til at 

fungerer. Eleverne har ligeledes været rigtig gode til at følge 

den virtuelle undervisning. 

Der arbejdes lige nu på en model for hvordan alle medarbejder 

kan blive teste engang om ugen. Kommunen kommer 

formentlig med en løsning i næste uge. 

i Nødundervisning v. alle Henrik fortalte lidt om hvordan nød undervisningen fungerer.  

Vi er meget opmærksom på eleverne trivsel. Vi kan godt mærke 

at eleverne mangler det sociale samvær.  

Forældrene gav feedback på nød undervisningen. 

Opmærksomhed på at indskolingen godt kunne bruge noget 

mere online undervisning. 

Alle gav udtryk for at opgaverne der bliver fremlagt er meget 

tilpas.  

Alle har været igennem en meget stor læringsproces i corona 

tiden.  

 



 

i Økonomi v. Torben og Henrik  Henrik fortalte lidt om hvordan vores økonomi er sat sammen. 

Grundtilskud + et elev tilskud. Skolen er meget udfordret på 

de økonomiske reguleringer der kommer specielt op til 

regnskabsårets afslutning. Skolen gik ind i 2020 

regnskabsåret med et godkendt budget med et underskud på 

ca 200000 kr. Men årets formede sig heldigvis lidt 

andeledes. Årets resultat forventer at lande på et overskud på 

ca. 192000 kr. Der kan endnu nå at kommer nogle få 

reguleringer, men ikke det helt store.  

Torben fremlage den seneste ØS rapport som er kørt. Her var der 

ikke de store spørgsmål til tallene. 

 

i Meddelelser  
a) Formand  

b) Skoleleder  

c) Medarbejdere 

d) SFO 

e) Andet - andre 

 

Formand: ikke noget. 

Skoleleder: Der bliver slået en stilling op på mellemtrinnet. 

Dansk 3 kl. Her har vi i dag Else. Else er ansat i et vikirat. Vi er 

rigtig glade for Else men vi skal slå stillingen op.  

Ny alarm på skolen. Der er kommet ny udbyder og derfor skal 

alarmsystemet skiftes. Et skifte der ikke berører skolens 

økonomi. 

Lars/musik lærer har sagt sin stilling op på Thyregod skole. Vi 

har ansat Lars i en tidsbegrænset stilling frem til sommerferien i 

hans musiktimer her på skolen.  

Implantering af ny arbejdstidsaftale for lærer og pædagoger. Der 

skal udarbejdes en skoleplan for skolens virke og gøren. Plan for 

skolens indsatser det kommende år. Der skal laves beskrivelser 

for alle opgaver som medarbejderne varetager. 

Indskolingen kommer til at holde morgensang hver morgen på 

biblioteket når de kommer tilbage. Vi gjorde det i december 

måned og vi vælger at fortsætte med det. 

Medarbejder: Man er glade for at Pernille H er tilbage fra 

barsel. Nogle medarbejder har været udfordret i den virtuelle 

undervisning med teknikken som deling af dokumenter, 

grupperum, Min Uddannelse m.m. Men man har været rigtig god 

til at hjælpe hinanden og sparre hinanden på de opgaver man har 

stået i.   

SFO: Fremmødet i SFO svarer til fremmødet i skolen. 

Medarbejderne har brugt meget af den overskydende tid på at 

forberede kreative aktiviteter. Få ryddet op i skabe og kroge som 

har trængt til en gennemgang.  

 

 

i Eventuelt 

 

Forespørgsel: Årshjul for aktiviteter hen over skoleåret gerne ud 

noget før. 

 

i=information, d= drøftelse, b=beslutning 



 
 

 


