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Skolebestyrelsesmøde 
25. august 2021 kl. 17.00-20.00 

Lærerværelset på Sjællandsgade 

 
Afbud fra Leif Nielsen og Gitte Bertelsen 
 
Dagsorden: 
 

1 Valg af ny næst-
formand 

Jan vælges som næstformand Beslutning 

2 Godkendelse af 
referat fra sidst 

Referatet godkendt Beslutning 

3 Nyt fra ledelse - SFOen er startet godt op efter ferien. SFOen på Holt-
bjerg skal flyttes over i bygning 5. Forventet ibrugtag-
ning i det nye år. 
Makerspace flyttes ned i de nuværende SFO-lokaler. 

- Der har desværre været flere tilfælde af corona efter 
ferien. Det har været nødvendigt at hjemsende hele 
4. årgang, og derudover har flere elever og en enkelt 
lærer på 7. årgang været ramt. 

- 7.-8. årgang er på lejr denne uge. 
- Frivillig musik starter op. Vi håber på stor tilslutning 
- Fredag i uge 31 havde alle lærerne temadag med Hel-

le Bonderup omkring ordblindevenlig undervisning. 
- D. 17. september afholdes Liv i Skolegården. 
- Afdelingsleder for specialafdelingen går på pension d. 

1. november 2021. Der ansættes ikke en ny afdelings-
leder. 

- Orientering om personale. 
- Lone orienterer om tillægsaftalen til budgetforliget. 

Lone laver udkast til høringssvar, som sendes til sko-
lebestyrelsen til kommentarer. 

- Sommerfest på Holtbjerg fredag d. 27.8.2021. Afde-
lingen på Holtbjerg deltager. 

Orientering 

4 Nyt fra forman-
den 

Intet nyt Orientering 
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5 Nyt fra indskolin-
gen – leder delta-
ger (udskudt fra 
maj) 

Der er etableret et godt samarbejde med Østbyens Bør-
nehuse – både på ledelsesplan, men også medarbejderne 
imellem.  
Der er igangsat flere tiltag for at øge børnehavebørnenes 
og deres forældres bevidsthed og tilknytning til skolen. 
Det har desværre været nødvendigt at udskyde vores 
”Aktivitetsdag” målrettet børn ml. 1-6 år. Vi fastsætter en 
ny dato i foråret.  

Orientering 

6 Nyt fra udskolin-
gen 

Punktet udskydes til næste møde Orientering 

7 Skolebestyrelsens 
overordnede mål 
og prioriteringer 
for det kommen-
de skoleår 
Herunder evt. 
mærkesag 

- Bestyrelsen inviterer forældrerådene til speed dating 
d. 2.11.2021. Skolen indsamler informationer på for-
ældrerepræsentanter. 

- Fokus på at involvere elevrådsrepræsentanterne me-
re.  

- Obs. På de ældste elevers færdsel til og fra Rema 
1000. Lone indkalder alle udskolingselever til et mø-
de.  
 

Drøftelse 
og beslut-
ning 

8 Revidering af års-
hjul for kommen-
de skoleår (ud-
skudt fra maj) 

- Skolens ferieplanen tages op et bestyrelsesmøde Drøftelse 
og beslut-
ning 

9 Evt.   

 


