
D. 7.1.21 

Referat af bestyrelsesmøde 

1: (Preben) Vi er kommet i gang med virtuel undervisning. Vi havde varslet medarbejdere om, at det kunne 
fortsætte, men det kom lidt bag på os, at indskolingen også skulle fjernundervises. Der er børn tilmeldt 
nødpasning. Der møder lærere ind til de elever, der nødpasses, så de kan hjælpe dem i undervisningen. Vi 
har fokus på de sårbare børn. Vi er i dialog med klubben om, hvordan vi kan samarbejde med dem i forhold 
til de sårbare elever. Daglig kontakt til forvaltningen. Vi kan forvente at skulle forholde os til 
afstandskravene på to meter.  

Vi håber man kan komme med en tidligere udmelding om tiden efter d. 17, da meget tid går med at lave 
planer. 

 

(Ture) Vi er startet op med kort varsel. Vi var udfordret på, at der først kom melding fra pladsanvisningen 
sent aftenen inden. Der har været 13-15 tilmeldte. Der har været flest 0.-1. klasses elever. Det har været 
hyggeligt for eleverne at være i SFO. Der bliver særligt hygget i SFO tid, og der er lærere, der understøtter 
deres undervisning. Der har været fin med bemanding. Der har været god stemning.  

Hen over ugen er der udleveret materiale. Der har været en plan for afhentning og materialet har ligget klar 
i søjlehallen. 

Lærerne har afleveret undervisningsplaner, som lærere og pædagoger kan understøtte, men også for at vi 
som ledelse kan følge med i, hvad der foregår i undervisningen.  

Vi har til de helt yngste ønsket Chromebooks, så det kan blive en mulighed at anvende. 

Der kommer et optaget webinar, som sendes ud til lærerne, så de kan blive inspireret til undervisningen 

 

(Trine) Gentagelse af det Ture har sagt. Særligt fokus på de sårbare elever. Terminsprøverne udskydes til 
uge 11 og 12. Brobygningen for 9. klasse aflyses i år.  

 

(Karl) Man glæder sig til at komme på skolen og undervise igen. Oplevelse af at det går fint med 
fjernundervisningen. Det virker med Chromebook. Eleverne kan logge på uden problemer. 

 

(Emma) Nogle elever kan ikke finde ud af at koordinere at møde op. Bekymring for at man som elev ikke 
har alle sine fag, da man skal til undervisning. 

 

(Cecilie) Godt at vi har fået udleveret Chromebooks. Børnene synes det er hårdt med fjernundervisningen. 
Ved ikke hvor længe nedlukningen varer. Har ikke hørt noget nyt. 

 

 



2: (Preben) I morgen udsendes et forældrebrev om status og fremadrettede tanker i forhold til situationen. 

  

I kommende 0. klasse har vi indskrevet 44 børn ud af 80, så det er flot. 

Kommunen har afsat budgetmidler til mellemformer. Det er rettet mod elever, der fortsat kan være i 
normal tilbud, men fortsat har særlige behov.  

Næste møde efter d. 17.1.21 

 

 

 

 

  


