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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
ONSDAG DEN 28. APRIL 2020 KL. 17.00 – 19.30 

LÆRERVÆRELSET PÅ SJÆLLANDSGADE 
                    
 

Dagsorden 
 
 

1 Godkendelse af referat fra 05-02-2020 Godkendt 

2 Nyt fra ledelsen, herunder skolebyggeri 2 DSA vejledere er startet på afdelingen på 
Holtbjerg og en IT vejleder starter 01.05.  
Bygning 2 på Holtbjerg er taget i anvendelse. 
Her skal der bl.a. indrettes et LEGO lokale. 
Elise fortsætter på Holtbjerg frem til medio ju-
ni – måske længere 
Elevtallet stiger lidt i specialafdelingen kom-
mende skoleår, men det falder i distriktssko-
len.  
 

3 Stillingsopslag/ansættelser: 

 Holtbjerg – Afdelingsleder 

 SFO leder 

 specialafdeling: pædagog og pæda-
gogmedhjælper. 

 Lærer stillinger 

Der blev ikke ansat i afdelingsleder til Holt-
bjerg. Stillinger bliver genopslået. 
Mette Burnay er ansat som SFO leder. Mette 
kommer fra et job i Ikast-Brande Kommune.  
Der er opslået en pædagogstilling og en 
medhjælperstilling i specialafdelingen samt et 
par lærerstillinger. Der afholdes ansættelses-
samtaler for lærere d. 4. maj og for pædagog 
samt medhjælper d. 10. juni.  

4 Situationen omkring Covid19 Der er indkaldt ca. 30 elever fra 6.-9. årg. til 
nødundervisning på skolen. Eleverne er delt i 
2 hold som kommer ind på skift. Flere klasser 
har forsøgt at mødes i mindre grupper i par-
ker m.m., men CBL har indskærpet, at det ik-
ke er tilladt. Skolen er optaget af, at vi kan 
gennemføre afslutningsfester som f.eks. sid-
ste skoledag, godaw og farvelfest, dimissi-
onsfest m.v. under en eller anden form.  

5 Skolebestyrelsesvalg Der er ikke kommet nyt fra CBL. Her afventer 
man en udmelding fra ministeriet 
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6 Revidering og evt. samskrivning af principper-
ne:  
"Overflytning mellem afdelinger og mellem 
klasser" og  
"Skoledagens organisering". 

Bestyrelsen har besluttet at der fortsat skal 
være et særskilt princip for overflytning mel-
lem klasser og afdelinger. Princippet tilrettes 
og er herefter godkendt. 
Princip for undervisningens organisering tilret-
tes og suppleres med et princip for undervis-
ningens organisering i specialafdelingen. Dis-
se principper drøftes igen på næste møde 

7 Evt. Lone laver et ”sammenskriv” af forslagene fra 
det aflyste Eyde arrangement som sendes ud 
forud for næste møde. Det er vigtigt, at afde-
lingslederne og SFO-lederen lejlighedsvis 
deltager i møderne i skolebestyrelsen 

 
 
 


