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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2019-4322  Dok.nr.: D2022-3270 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: – 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til godkendelse 
 
 
Beslutning 
 
Godkendt 
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2. Elevrådets punkt 
 
Sagsnr.:  S2018-4138  Dok.nr.: D2022-3272 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Dette punkt er fast på alle bestyrelsesmøder. Elevrådet beretter om arbejdet i skolens 
elevråd, om igangværende fokuspunkter og fremtidige mål. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Eleverne glæder sig over at må samles igen. Der er god stemning på skolen og de er 
glade for praktikanterne, som underviser på skolen i hele uge 6. Der er dog stadig en 
del elever fraværende pga. corona. 
Næste elevrådsmøde er planlagt til mandag efter vinterferien. 
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3. Orientering fra ledelsen 
 
Sagsnr.:  S2018-3866  Dok.nr.: D2022-3273 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Ledelsen orienterer kort om aktuelle problemstillinger og områder, som man på skolen 
er optaget af netop nu. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Ledelsen er optaget af en mulig skolefrisættelse fra skoleåret '23-'24. Der kigges til 
Holbæk og Esbjerg ift. deres erfaringer med frisættelsen. 
Der er opført en mindre legeplads på sydsiden af skolen og der er yderligere planer 
for området. 
PUU arbejder fortsat med klassetrivsel, personalemiljø og skole-hjem-samarbejde. 
Corona fylder fortsat på skolen. Der er lige nu ca. 50 smittede elever. 
Der vil ikke være ændringer grundet corona til eksaminerne. 
I denne uge har lærerstuderende overtaget skolen og det fungerer rigtig godt. Både 
elever, lærere og ledelse er glade for denne ordning. 
Torsdag d. 10/2 skal lærerne arbejde med udvikling af Fanø skole og ønsker til frem-
tiden. 
Der er fokus på skolefravær og skolevægring, og det bliver et område der skal udvik-
les og arbejdes med. 
Der er et ønske fra bestyrelsen om, at skolen ser på muligheden for at arbejde med 
seksualundervisning, på en anden måde end der gøres nu. Særligt når uge 6 er afsat 
til lærerstuderende. 
Fritidsleder orienterer: 
Alle områder er åbne igen: Ungdomsskolehold, klubaftener og børn i SFO'en. 
I perioden uden børn inde i SFO'en, har vi renoveret og forbedret vores lokaler, såle-
des at vi har fået en læsekrog, et lego/byggerum, et fungerende krearum, og et lyd-
løst musiklokale, hvor børnene kan spille guitar, bas, trommer og klaver med hoved-
telefoner på, så det ikke generer i resten af huset. Dette giver børnene mulighed for 
at benytte sig af lokalet i langt 
højere grad end før. 
I efteråret var vi dagligt oppe på 50 børn. Derfor er det vigtigt at lokalerne kan bruges 
af børnene selv, så de kan sprede sig så meget ud som muligt. 
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2. marts genstarter vi Ungerådet. 
Det vil foregå på en klubaften for 7. - 10. klasse hvor alle kan deltage uagtet medlem-
skab eller ej. 
Fritidslederen har været i dialog med NAU (Netværk af Ungdomsråd), om strukture-
ringen af vores Ungeråd. I første omgang danner vi en bestyrelse med mulighed for 
udpegede repræsentanter for at kunne få et bredt felt. På første møde skal vi aftale 
en fast mødefrekvens, have en dialog om de første opgaver samt hvad det skal Unge-
rådet skal involvere sig i. 
Derudover vil der være mulighed for at danne "ad hoc arbejdsgrupper", som kan ar-
bejde med konkrete opgaver, uden at skulle vælges ind i bestyrelsen. 
Sasja bliver udnævnt som "Ungeguide". Hendes rolle bliver at støtte Ungerådet i deres 
arbejde, fremlægge sager som rådet skal tage stilling til, og sætte rammer for hvad 
der skal besluttes i samarbejde med fritidslederen. Opgaven bliver at skabe nogle 
rammer, der gør, at der ikke er langt fra idé til praksis. 
Idéer til opgaver for ungerådet kunne være: arrangere ture/oplevelser, særlige ople-
velser for Ungerådet, være med i udviklingen af Ungehuset, besøge andre Ungeråd. 
Når vi kan benytte det kommende Ungehus, skal vi genoverveje vores organisering. 
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4. Orientering fra personalet 
 
Sagsnr.:  S2021-1937  Dok.nr.: D2022-3276 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Personalerepræsentanterne orienterer om nyt fra skolen. Der fortælles om igangvæ-
rende projekter i klasser, årgange eller afdelinger. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Personalerepræsentanten orienterer om nyt fra skolen. 
2. årgang skriver eventyr som samles til en bog. 
4. årgang arbejder med universet i natur/teknik. 
5. årgang idræt forbereder sig til høvdingeboldturnering mod andre skoler. 
6.A skal arbejde med haiku og illustrationer med Marco. 
6.B gennemføre et forløb omkring digital deling "del med omtanke". Herefter skal de 
selv arbejde med film ud fra temaet. 
8. årgang skal deltage i træning, i judoklubben. 
Håndværk/design valghold udstiller "siddeapparat til et bålsted" på skolen. 
International er ved at søge penge til næste års rejser. De vil gerne involvere tyskfa-
get for at styrke samarbejdet. Der starter et nyt skolesamarbejde i foråret i Spanien. 
Derudover arbejdes der også med en måde hvorpå mellemtrinnet og udskolingen kan 
samarbejde om den internationale dimension. 
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5. Dialogmødet med lærerne 
 
Sagsnr.:  S2019-5405  Dok.nr.: D2022-3284 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
I december afholdtes dialogmøde med skolens lærere. Formanden og næstformanden 
deltog i mødet. Formanden orienterer om, hvad der kom ud af mødet. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
I december afholdtes dialogmøde med skolens lærere. Formanden og næstformanden 
orienterede om skolebestyrelsens arbejde. 
Lærerne giver udtryk for at man har savnet, at kunne invitere forældre ind til arran-
gementer på skolen. Derudover fylder skole-hjemsamarbejdet, og elevfravær pga. 
lægetider mm.. 
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6. Valg til skolebestyrelsen - valgprocessen forår/sommer 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-4260  Dok.nr.: D2022-3287 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Skolelederen orienterer i helt korte træk om den kommende valgprocedure, der skal 
gennemføres i foråret/forsommer 2022. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Skolelederen orienterer i helt korte træk om den kommende valgprocedure, der skal 
gennemføres i foråret/forsommer 2022. 
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7. Arrangementer på skolen fredag aften 
 
Sagsnr.:  S2019-4223  Dok.nr.: D2022-3289 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Skolelederen redegør for den nuværende praksis, hvad angår udlån/leje af skolens lo-
kaler. Det drøftes, om bestyrelsen vil foreslå ændring af den nuværende praksis, så 
skolen fremover vil kunne benyttes til skolearrangementer også fredag aften samt i 
weekends. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til beslutning 
 
 
Beslutning 
 
Skolelederen redegør for den nuværende praksis, hvad angår udlån/leje af skolens lo-
kaler. 
Der er opbakning fra bestyrelsen til at der kan afholdes arrangementer fredag aften 
på skolen. Der udarbejdes et forslag til ændring i reglerne for udlån/leje af skolens lo-
kaler. 
 
Bilagsliste 

 

D2020-6716 Regler for udlån og leje af og overnatning i kommunale lokaler, vedta-
get i børne- og kulturudvalget den 18. december 2019 
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8. Princip om elevers brug af skærme 
 
Sagsnr.:  S2019-1255  Dok.nr.: D2022-3292 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSRA 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
• Evaluering af det nuværende princip - se bilag 
Formandskabet påtager sig på baggrund af drøftelserne at udforme ændringsforslag til 
princippet 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning 
 
Evaluering af det nuværende princip. 
Der er enighed om at det skal være klarhed om, hvordan mobiltelefoner bruges på 
skolen. 
 
Bilagsliste 

 

D2019-39293 Principper - udkast 2 
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9. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2018-4345  Dok.nr.: D2022-3295 
  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud), Jacob Bay (Afbud), Jonas Tauman 

(Afbud) 
Gæster/stedfortrædere: – 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Mulighed for korte orienteringspunkter fra mødets deltagere. 
 
 
Beslutningsproces 
 
Skolebestyrelsen 02.02.2022 
 
 
Indstilling 
 
Til orientering 
 
 
Beslutning 
 
Der er valg til folkeoplysningsudvalget i marts. Folkeoplysningsudvalget arbejder med 
udvikling af området Den røde tråd foran skolen. 
Der vil fremover blive orienteret om nye referater fra skolebestyrelsen, på Aula. 
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Underskriftsark 

Rasmus Andersen  

Rikke Lunding Iversen  

Camilla Aae  

Karsten Deutschbein  

Henning Kjærgaard  

Andrea Hilkjær Leth  

Anette Lock Hansen  

Randi Juul  

Siri Weisser Øhlenschlæger  

Gertrud Exner  

Katrine Pierri Nørgaard  

Merle Johanne Bjerggaa Jønsson  

Anders Grosen Lydom  

 
Sekretær: Anders Lydom 

 
 


