
 

 

 
 
 

 

Fanø Kommune 
 
 
 
 

Referat 
 

Skolebestyrelsen 2018-2022 
 
 

Den 05-05-2021 kl. 16:45 
Mødested: Mødet afholdes online 

 
 
Deltagere:  
 

Anders Grosen Lydom Fritidsleder 
Anette Lock Hansen Viceskoleleder 
Bente Ellegaard Medarbejderrepræsentant 
Henning Kjærgaard Foreningsrepræsentant 
Jacob Bay Forældrerepræsentant 
Jonas Tauman Medarbejderrepræsentant 
Karsten Deutschbein Forældrerepræsentant 
Lone Müller Sigaard Forældrerepræsentant 
Niels Heinel M - Byrådsmedlem 
Rasmus Andersen Skoleleder 
Siri Weisser Øhlenschlæger Forældrerepræsentant 

 
 
 
Ikke til stede: 
 

Camilla Aae Forældrerepræsentant Afbud 

Gertrud Exner Forældrerepræsentant Afbud 

Katrine Pierri Nørgaard Forældrerepræsentant Afbud 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Sagsnr.:  S2019-4322  Dok.nr.: D2021-20564 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til godkendelse 
 
 
Beslutning 
 
Godkendt 
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2. Elevrådets punkt 
 
Sagsnr.:  S2018-4138  Dok.nr.: D2021-20568 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Vi får besøg af to elever, der vil fortælle om livet på skolen og svare på spørgsmål. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til efterretning 
 
 
Beslutning 
 
Der har ikke været elevråd det sidste år pga. Corona. To elever fra elevrådet deltager 
på mødet. 

Eleverne fortæller at det er rart at komme tilbage til vennerne, i stedet for bare at 
sidde bag en skærm. Nogle elever har dog været glade for at kunne gå i skole online, 
i en periode. Skoledagen føles normal, bortset fra samarbejde med andre klasser, og 
at man ikke kan mødes på f.eks. Torvet. 
Umiddelbart ser eleverne ikke, at der er meget, at bringe med tilbage fra onlineun-
dervisningen til den fysiske undervisning. 
Nogle har haft det svært ved at holde det faglige niveau, fordi man har manglet den 
tætte kontakt til læreren. Dog opleves det ikke som et stort problem. 
Matematik og dansk fungerer godt som onlineundervisning, men det giver ikke me-
ning at fortsætte online. Nogle fag har været svære at følge online, som f.eks. geo-
grafi da faget blev mere teoretisk. 
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3. Orientering fra ledelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3866  Dok.nr.: D2021-20571 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Ledelsen orienterer kort om aktuelle problemstillinger, som man på skolen er optaget 
af netop nu. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Rikke Lunding Iversen overtager pladsen i skolebestyrelsen for Lone Müller Sigaard. 

I denne uge har der været afviklet skriftlige prøver på skolen og alt er gået godt. 
Der er blevet ansat tre nye lærere på skolen, som allerede har været med på første 
personalemøde. 
Vi er i proces med ansættelse af ny ungdomsskolemedarbejder, og vi er på vej ind i 
ansættelsessamtaler for børnehaveklasselederstillingen. 
5. klasserne får deres lejrskole, men det bliver først i det nye skoleår. 
De 6. klasser der skulle have været afsted sidste år, håber vi på at kunne sende af-
sted, men der er ikke taget en endelig beslutning. Et alternativ kan være endags op-
levelser i dette skoleår. 
TOPI vurderingerne er igangsat. På de kommende personalemøder vil der blive under-
visning i, hvordan man arbejder videre med Hjernen og Hjertet. 
20. maj er der første møde med forældre og børn til de kommende 0.klasser, der 
starter i skole efter sommerferien, hvis det kan lade sig gøre. 
Derudover så fylder planlægningen af næste skoleår meget. 
Som forældre savner man at kunne mødes og snakke med lærerene til ens barn, for 
at have en blik ind i hverdagen på skolen. Det brede samarbejde mellem forældrene 
også udfordret pga. corona. 
Agerskovmødet bliver aflyst pga. de nuværende restriktioner. 
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4. Orientering fra personalet 
 
Sagsnr.:  S2021-1937  Dok.nr.: D2021-20572 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Formandskabet ønsker at indføre ”Orientering fra personalet” som fast punkt på 
dagsordenen. Der ønskes en løbende orientering fra personalet om aktiviteter og for-
hold på skolen set med medarbejderens blik. Orienteringen kan gives af de valgte 
medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen, eller der kan ad hoc inviteres andre 
medarbejdere til at bidrage bestyrelsesmødet.  

 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Nyt punkt hvor man ønsker at høre nogle af de gode historier og initiativer, som fore-
går ude i klasserne. Det kan også være udfordringer, som man ønsker at informere 
om, på overordnet plan. 

Personalet har orienteret. 
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5. Orientering fra seminar "Skole og Forældre" 
 
Sagsnr.:  S2019-4223  Dok.nr.: D2021-20576 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Formand og næstformand orienterer om oplevelser i forbindelse med deltagelse i se-
minar i foreningen "Skole og Forældre". 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Ny og Gertrud har deltaget i seminaret. 

Oplæg fra Mette Thor Jørgensen som har udgivet bogen ”skole uden skældud”, og op-
læg om hvordan skolebestyrelsen kan føre tilsyn og arbejde mere systematisk med 
principper. 
 
 
  



Skolebestyrelsen 2018-2022, den 05-05-2021 kl. 16:45 

8 

6. Nyt fra udvalgene 
 
Sagsnr.:  S2019-4223  Dok.nr.: D2021-20578 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Der orienteres om aktuelt arbejde i bestyrelsens to udvalg, der arbejder med hhv. 
kunst og fysiske rammer. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Vedligehold af bygningen fylder meget i udformningen af læringsmiljøet i afdeling u. 

Rasmus orienterer om bygningernes fremtidige vedligehold. Der følges op på næste 
bestyrelsesmøde. 
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7. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2018-4345  Dok.nr.: D2021-20580 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Gertrud Exner (Afbud), Katrine Pierri Nørgaard 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Mulighed for korte evalueringspunkter fra mødets deltagere. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 05.05.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
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Underskriftsark 

Anders Grosen Lydom  

Anette Lock Hansen  

Bente Ellegaard  

Henning Kjærgaard  

Jacob Bay  

Jonas Tauman  

Karsten Deutschbein  

Lone Müller Sigaard  

Niels Heinel  

Rasmus Andersen  

Siri Weisser Øhlenschlæger  

 
Sekretær: Anders Lydom 

 
 


