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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Sagsnr.:  S2019-4322  Dok.nr.: D2021-15801 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til godkendelse 
 
 
Beslutning 
 
Godkendt 
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2. Elevrådets punkt 
 
Sagsnr.:  S2018-4138  Dok.nr.: D2021-15806 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Punktet bortfalder, da elevrådet ikke samles pt. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til efterretning 
 
 
Beslutning 
 
Punktet udgår 
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3. Orientering fra ledelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3866  Dok.nr.: D2021-15810 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Ledelsen orienterer kort om aktuelle problemstillinger og områder, som man på skolen 
er optaget af netop nu. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 

  
Skolelederen orienterede om aktuelle fokuspunkter for skolens ledelse herunder nyan-
sættelser til august, skolen under Corona med restriktioner og ikke mindst planlæg-
ning af det kommende skoleår, der er aktuel lige nu. 
Fritidslederen orienterede om forventningerne i forbindelse med nyansættelse af med-
arbejder til ungdomsskolen. 
Der blev stillet flere spørgsmål, der gav anledning til, at de to lærerrepræsentanter fik 
lejlighed til at fortælle om deres oplevelser i forbindelse med den seneste genåbning. 
De to lærere mener ikke, at der er et stort fagligt efterslæb, der skal indhentes. Ned-
lukningen har ifølge lærerne haft den betydning, at alle elever har opdaget, at de er 
glade for skolen og har savnet den. 
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4. Opsamling på dialogmødet med udvalget for Børn og Kultur 
 
Sagsnr.:  S2019-5005  Dok.nr.: D2021-15811 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Dialogmødet afrundes, og der samles op på konklusioner og evt. indgåede aftaler. 
Med i evalueringen indgår de første tanker om indhold og form for det næste dialog-
møde, der efter planen afholdes i oktober. 

 
 
Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.04.2021 

 
 
Indstilling 
 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med mødet, hvor man oplevede åben, konstruk-
tiv dialog og stor lydhørhed. Næste dialogmøde er planlagt i oktober. 
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5. Afkortelse af skoledagen i skoleåret 21/22 
 
Sagsnr.:  S2021-725  Dok.nr.: D2021-15815 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGALH 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
I lighed med tidligere år ansøges udvalget for Børn og Kultur om muligheden for at 
afkorte skoledagen for nogle årgange. I år udvides ansøgningen til også at gælde for 
børnehaveklassen. Dette gøres i forbindelse med tankerne om ”ny skolestart”, hvor vi 
gentænker arbejdet med de mindste børn og sammenhængen mellem børnehave, 
SFO, børnehaveklasse og 1. klasse. 

 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til godkendelse 
 
 
Beslutning 
 

  
Sagsfremstillingen uddybet. Ledelsen svarede på uddybende spørgsmål om b. la. 
timetal for enkelte klasser og årgangenes mødetider. 
Godkendt 
 
 
  



Skolebestyrelsen 2018-2022, den 07-04-2021 kl. 18:00 

8 

6. Planlægning af skoleåret 21/22 
 
Sagsnr.:  S2021-1541  Dok.nr.: D2021-15948 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Skolebestyrelsen orienteres af ledelsen om den overordnede planlægning af næste 
skoleår. Der orienteres om nye tiltag og udviklingsområder. 
Timefordelingsplanen fremægges til godkendelse af bestyrelsen. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til vedtagelse 
 
 
Beslutning 
 

  
Ledelsen orienterede om fokuspunkter i planlægningen og om udviklingspunkter. Føl-
gende blev omtalt: ”Ny Skolestart” for 0. klasse, struktureret læseindlæring, mad-
kundskab flyttes fra 7. til 5. årgang, årgange i mellemtrin og udskoling. 
Timefordelingsplanen godkendt som forelagt på mødet. 
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7. Valg til skolebestyrelsen 
 
Sagsnr.:  S2021-1542  Dok.nr.: D2021-15958 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Der skal være valg til skolebestyrelsen i efteråret. Der lægges op til en drøftelse af 
formalia omkring opstilling, valghandlingen, valgbarhed etc. 

 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning 
 

  
Valg til skolebestyrelsen skal gennemføres i foråret 2022. Alle er på valg. I efteråret 
2021 nedsættes valgbestyrelse bestående af bestyrelsesformand, skoleleder og for-
manden for BKU, der skal stå for planlægning og afholdelse af valget. Den nye besty-
relse skal tiltræde august 2022. 
Ved frafald af nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder en af de tre valgte sup-
pleanter i rækkefølge efter flest stemmer ved valget i 2018. 
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8. Information fra skolebestyrelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3867  Dok.nr.: D2021-15959 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Det fastlægges, hvad der skal kommunikeres fra bestyrelsen i den nærmeste fremtid. 
 
 
Beslutningsproces 
 
07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til beslutning 
 
 
Beslutning 
 

  
Skolebestyrelsen havde d. 7. april dialogmøde med det politiske udvalg for børn og 
kultur. Dialogmødet, som blev afholdt online, bar præg af en konstruktiv og meget 
aktiv dialog. Bestyrelsen oplevede stor interesse og lydhørhed fra udvalget i spørgs-
mål om både nuværende aktiviteter og ønsker til fremtiden. 
På det efterfølgende online bestyrelsesmøde drøftedes ud over corona-genåbningen 
først og fremmest temaer, der angår planlægningen af næste skoleår. Både praktiske 
vilkår og pædagogiske tanker fik plads på mødet. Det kommende valg til skolebesty-
relsen (forår 2022) blev vendt, og ledelsen redegjorde for regler omkring valget samt 
for brug af suppleanter ved bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen i utide. 
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9. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2018-4345  Dok.nr.: D2021-15971 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Mulighed for korte orienteringspunkter fra mødets deltagere 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 07.04.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 

  
• Forældrerepræsentanterne gav udtryk for, at det er virkelig godt for børnene at 

være tilbage i skolen. Som forældre har man lagt mærke til, at børnene trives 
meget bedre nu, hvor skolen er genåbnet. 
  

• Lærerrepræsentanterne har noteret sig, at eleverne alle sammen har savnet sko-
len under nedlukningen. Det samme gælder for det pædagogiske personale. 
  

• Formanden kunne fortælle, at de planlagte bestyrelsesarrangementer for forældre 
er blevet aflyst med henvisning til Corona. 
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Underskriftsark 

Anders Grosen Lydom  

Anette Lock Hansen  

Bente Ellegaard  

Camilla Aae  

Gertrud Exner  

Henning Kjærgaard  

Jacob Bay  

Jonas Tauman  

Karsten Deutschbein  

Katrine Pierri Nørgaard  

Lone Müller Sigaard  

Niels Heinel  

Rasmus Andersen  

Siri Weisser Øhlenschlæger  

 
Sekretær: Rasmus Andersen 

 
 


