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Skolebestyrelsesmøde mandag den 27. april 2020 kl. 17.00 – 18.30 
i Microsoft Teams 
 
Deltagere: Jens Bitsch, Kristine Maraldo, Susan Charlotte Goul Hansen, Susanne Gjørtz-Jørgensen, 
Ulrich Tue Jacobsen, Søren Boy Larsen, Jens Skovsgaard Hostrup, Jan Secher Mortensen, Janus 
Rasmussen, Morten Stenbro, Lene Wintoniak, Dorthe Kjærulff Christensen og Lisbet Collett-
Overgaard 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden er godkendt.  
 
2. Meddelelser 

• Ledelsen  
-Der er pt. indskrevet 43 elever til kommende 0. årgang.  
-Næste skoleår er der det samme antal specialklasse elever, vi får dog flere 
elever i de små klasser 
-Der kommer to 10. klasses elever næste skoleår 
-Stillingen som indskolingsleder skal slås op i slutningen af maj. 
-Alle elever fra 2. klasse og op efter skal fra næste skoleår have en 
Chromebook til rådighed. Forslag om en informationsfolder, forsikring og 
retningslinje/skærmpolitik, som udleveres som led i indkøring af Chromebook.    
-Skolen har søgt nogle penge til at få madkundskabslokalet istandsat. Dette er 
på dagsordenen i Byrådet i denne uge.  

• SB-formandskabet 

• Andre 
 

3. Status Corona-undervisning – evt. indspark 
- Vi er kommet godt fra start efter påskeferien. Det logiske og pædagogiske arbejde 
har været omfattende. Vi justerer løbende jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger og 
vores erfaringer.  
- Fjernundervisning 6.-10. klasse, De pædagogiske og didaktiske værktøjer har 
udviklet sig siden skole lukkede ned. Der fokus på yderligere kvalificering af 
fjernundervisningen og vidensdeling  
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4. Godkendelse af budget 2020 (er udsendt tidligere) 
- Budgettet for næste skoleår bygger på den tidligere og den nye budgetmodel 
- Budgettet er gennemgået   
- Budget 2020 er godkendt med bemærkning om, at den afsatte buffer til afdrag på 
den akkumulerede gæld med 200.000.- kr. i stedet overføres til ”bygninger – 
indvendig” mhp. At sikre tilstrækkeligt råderum til fuldstændig istandsættelse af 
Håndværk&Design (FabLab) og Madkundskabslokalet (inkl. Hårde hvidevarer), som 
der ifm. Kommende byrådsmøde forventes afsat et større ekstra beløb til.  
- Budgettet for skolen er godkendt  
- Budgettet for SFO er godkendt 
 
5. Godkendelse af timefordelingsplan (er også udsendt tidligere)  
- Timefordelingsplanen er gennemgået, med fokus på ændringerne 
- Timefordelingsplanen er tilpasset efter kvalificering af medarbejderne  
- Timefordelingsplanen er godkendt. 
 
6. Skoleårets planlægning 
- Skolens ledelse er i gang med skoleårets planlægning, og vi følger tidsplanen med 
mindre forsinkelser. Forsinkelserne skyldes Corona’s effekt på skolens drift.  
 
7. Evt. 
- Skolens medarbejdere og ledelser får ros for håndtering af den store omstilling.  

  
 


