
 
 

Emne: SB-møde 
 

 
Mødedato 

27-9-2020 

Mødested/lokale 

ØNSK 

Mødet påbegyndt kl. 

19.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

21.00 
Deltagere  

Rikke, Anni, Line, Johnni, Kevin, Torben, Frank Mette, Karin, Kent, Thomas og Henrik 
Fraværend 

Frank, Mette 

 
Dato 27. august 2020 

 

Referent Torben 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

 

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

Godkendt. 

 

i  Opfølgning fra sidste møde. 

 

Henrik har rykket teknisk forvaltning for et svar på om der bliver 

lavet trafikmålinger på vejene omkring grusvejen.  

 

 

i Nyt fra elevrådet. 

 

Der er endnu ikke valgt noget elevråd for dette skoleår.  

o Status på opstart af skoleåret v. 

Henrik 

 

Henrik fortalte omkring skoleårets start. Der har været afholdt et 

måde med TCBU omkring hvordan vi styrker arbejdet med 

handleplaner omkring børn med særlige vaskeligheder.  

Information omkring håndtering af covid 19 og de retningslinjer 

der nu er. 

o Retningslinjer for håndtering af 

elever og medarbejdere der er 

smittet med covid – 19.v. 

Henrik 

Henrik fortalte lidt omkring de retningslinjer vi arbejder ud fra. 

Hvornår og hvordan definerer man om en elev skal sendes hjem – 

det samme for medarbejder. Der ligger en ”køreplan klar hvis 

skolen står med en elev eller medarbejder med covid 19.  

 Indblik i skolens arbejdskalender 

V. Henrik 

En kalender der viser alle møder, indsatser, læringssamtaler m.m.  

Henrik fortalte om kalendernes indhold og fremgangsmåde. 

Hvordan bliver der arbejdet med de forskellige områder. 

d Skolebestyrelsesvalg. 

V.Kevin/Henrik  

 

Der har været opstillingsmøde til skolebestyrelsen tirsdag d 

25/8. Der er 3 kandidater der har henvendt sig. Der skal bruges 3 

til bestyrelsen. Der mangles endnu en suppleant til bestyrelsen.  



 

Den nye bestyrelse konstituer sig d 5/11. 

 

d Princip for undervisningens 

organisering. v. Henrik   

Der bliver arbejde videre med princippet –  der bliver arbejdet 

videre fra Vikar dækning.   

b Forældremøder v. Kevin Følgende deltager i forældremøder: Indskoling 31/8 Johnny, 4 kl 

2/9 Johnny.  5. kl. 16/9. (måske Henrik)  6. kl 30/9 Thomas 

i Meddelelser  
a) Formand  

b) Skoleleder  

c) Medarbejdere 

d) SFO 

e) Andet - andre 

 

Formanden: Noget omkring den tunge trafik på Bygade. En 

forældre vil bidrage med noget viden og noget netværk 

inden for ”vejbelægning” m.m. 

Skoleleder: Næste uge påbegyndes skift af taget på gym 

salen. Samarbejdet med børnehaven bliver genoptaget. Der 

kommer en meget stor årgang næste år. Elisabeth 

skolesekretær er pt 3 dage i Kollerup og 2 dage her. 

Kollerup er pt uden afdelingsleder og derfor er Elisabeth 

lidt mere på kontoret der i en periode.  

SFO: Der går meget god tid med, at få vasket legesager i 

SFO. Forslag om at få en ung medarbejder til at hjælpe med 

at vaske legesager og tørre af div steder. Ledelsen 

overvejer.  

i Eventuelt 

 

 

 

i=information, d= drøftelse, b=beslutning 

 
 

 

 


