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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Sagsnr.:  S2019-4322  Dok.nr.: D2021-564 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
Beslutningsproces 
 
Til godkendelse 
 
 
Indstilling 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Beslutning 
 
Godkendt 
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2. Elevrådets punkt 
 
Sagsnr.:  S2018-4138  Dok.nr.: D2021-574 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Dette punkt er fast på alle skolebestyrelsesmøder. Elevrådet kan her bl.a. orientere 
fra arbejdet i rådet. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Et nyt elevråd er ikke sammensat efter nedlukningen i marts 2020. Fritidslederen fin-
der repræsentanter i ungerådet, der indtil et nyt elevråd vælges, kan orientere på be-
styrelsesmøderne.  
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3. Orientering fra ledelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3866  Dok.nr.: D2021-573 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Ledelsen orienterer kort om aktuelle problemstillinger og områder, som man på skolen 
er optaget af netop nu. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Skoleledelsen orienterede om Coronanedlukningen, hvor eleverne med få undtagelser 
undervises hjemme. Den online undervisning foregår primært i Google Meet, og fun-
gerer efterhånden rigtig godt på trods af store udfordringer. Skolelederen oplever en 
generel optimistisk stemning i lærergruppen. På skolen gør man, selv om det er 
svært, en stor indsats, for at opretholde en god trivsel for alle børn. De elever, der i 
forvejen har svært ved skolearbejdet, er også udfordret i hjemmeskolen. Der er end-
nu ikke kommet en udmelding  fra ministeriet vedr. evt ændring/aflysning af forårets 
prøver. To-sprogede børn får fysisk sprogundervisning på skolen. Der er etableret vel-
fungerende nødpasning for de børn, der har behov for og er berettiget til dette.  
"Hjernen og Hjertet" er en ny facilitet, som implementeres i foråret og skal afløse det 
hidtidige "Stafetlog".  
Ledelsen arbejder med udvikling af en ny og anderledes måde at byde børnene vel-
kommen i 0. klasse på. Der ønskes en tættere sammenhæng mellem 0. klasse og 1. 
klasse, hvor børnene kun oplever 1 skolestart, og hvor de i højere grad har kontakt til 
indskolingslærerne (som vil møde dem i 1. klasse) allerede i løbet af 0. klasse. 
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4. Brugertilfredshedsundersøgelse Skole 
 
Sagsnr.:  S2021-118  Dok.nr.: D2021-593 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSRA 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
• Resultater af undersøgelsen fremlægges 
• Det drøftes, om undersøgelsen giver anledning til refleksion og evt. ændret prak-

sis på skolen 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning 
 
Skolelederen gennemgik resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen for skolen. 
Undersøgelsen er foretaget i marts måned 2020. 
Undersøgelsen viser en generelt stor tilfredshed med skolen. For langt de fleste af un-
dersøgelsens temaer scorer Fanø Skole bedømmelse i gennemsnit eller over gennem-
snittet sammenlignet med landets andre kommuner. I benchmark placerer Fanø 
Kommune/Fanø Skole sig som nummer 25 ud af 98 kommuner målt på samlet til-
fredshed. 
Skolebestyrelsen noterer sig et flot resultat i brugertilfredshedsundersøgelsen. 
 
Bilagsliste 

 

D2021-614 Landsrapport okt  2020 
D2021-615 Brugertilfredshed 2020 Fanø 
D2021-616 Pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO 
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5. Brugertilfredshedsundersøgelse SFO 
 
Sagsnr.:  S2011-34  Dok.nr.: D2021-594 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGFRAL 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
• Resultater af undersøgelsen fremlægges 
• Det drøftes, om undersøgelsen giver anledning til refleksion og evt. ændret prak-

sis i SFO´en 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning 
 
Fritidslederen præsenterede resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for Fanø 
SFO.  
Fanø SFO får generelt dårlige resultater i undersøgelsen. I alle spørgsmål scorer Fanø 
SFO under gennemsnit og har altså en generelt lavere brugertilfredshed. Der er ikke 
tale om enkeltpunkter, hvor Fanø SFO "stikker ud" - tendensen er generel. 
I benchmark har Fanø SFO de dårligste resultater sammenlignet med landets øvrige 
kommuner. Resultatet er ikke tilfredsstillende. 
Bestyrelsen noterer sig, at målingen er foretaget i marts 2020, og forholder sig derfor 
til en tid, hvor personalesammensætningen i Fanø SFO var anderledes end nu, samt 
at der i perioden siden målingen er arbejdet målrettet med ændringer i både pædago-
gisk indhold, organisation, kommunikation og kultur.  
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6. SFO og klub 
 
Sagsnr.:  S2011-34  Dok.nr.: D2021-591 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGFRAL 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Fritidslederen orienterer om arbejdet med udvikling af de to tilbud og inviterer til dia-
log om udvalgte udviklingspunkter. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Fritidslederen orienterede i forlængelse af punkt 5 om det igangværende arbejde med 
kvalitetsudvikling i SFO og klub. 
Fanø SFO har potentiale til at udvikle sig positivt i mange retninger og inden for man-
ge områder. Udviklingen er med den nye leder sat i gang, og der er sat en tydelig ret-
ning. Der arbejdes i øjeblikket fx med udvikling af en tydelig profil, tydelige lærings-
mål, kommunikation til forældre og eksterne samarbejder. Der udvikles på målgrup-
per, og arbejdet omkring tilbud til 3.-4. klasse bliver i fremtiden tænkt på nye måder. 
På tegnebrættet er "Fritterakademiet" og en hensigt om, at SFOens pædagogiske ar-
bejde retter sig mod at styrke børnenes trivsel, udvikling og dannelse.  
Bestyrelsen vurderer på baggrund af redegørelsen, at der er fuldt fokus på SFO´ens 
udfordringer og på pædagogisk udvikling og mener ikke, at der er anledning til at 
iværksætte yderligere tiltag. 
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7. Information fra skolebestyrelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3867  Dok.nr.: D2021-577 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Det fastlægges, hvad der skal kommunikeres fra bestyrelsen i den nærmeste fremtid. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Skolebestyrelsen beslutter, hvad skoleledelsen skal kommunikere ud fra mødet. 
 
 
Beslutning 
 
På bestyrelsesmødet d. 13. januar drøftedes som det overordnede tema brugertil-
fredshedsundersøgelser for skole og SFO. Undersøgelser, der blev foretaget blandt 
skolens forældre i marts 2020. Der var på mødet en meget konstruktiv og frugtbar 
debat med udgangspunkt i dels undersøgelsesresultaterne dels i ledelsens redegørel-
ser. Bestyrelsen hæfter sig særligt ved det store arbejde, der i øjeblikket gøres for at 
udvikle tilbuddet i SFO, hvor der aktuelt arbejdes både med indhold, rammer, kom-
munikation og pædagogik. SFO´en er lige nu i en meget positiv udvikling.  
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8. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2018-4345  Dok.nr.: D2021-578 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Camilla Aae (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Niels Heinel (Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Mulighed for korte orienteringspunkter fra mødets deltagere. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 13.01.2021 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
- FOF har arrangeret foredrag på  skolen d. 17. marts. Lone Gammelgaard fortæller 
om "Børn og unges hjerter" 
- Formandskabet fastsætter ny dato for Agerskovmødet i april/maj 
- Der er opnået støtte fra Huskunstnerordningen til litteraturprojekt i 5. klasserne. 
Forfatter Cecilie Eken deltager i projektet, der løber af stabelen i foråret 2021 
- Bestyrelsens Workshop for kontaktforældre er aflyst/udsat på grund af Corona. Der 
findes en ny dato for arrangementet.  
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Underskriftsark 

Anders Grosen Lydom  

Anette Lock Hansen  

Bente Ellegaard  

Gertrud Exner  

Henning Kjærgaard  

Jonas Tauman  

Karsten Deutschbein  

Katrine Pierri Nørgaard  

Lone Müller Sigaard  

Rasmus Andersen  

Siri Weisser Øhlenschlæger  

 
Sekretær: Rasmus Andersen 

 
 


