
 

 

 

 
REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mandag 25. januar 2021 
 

Mødet afholdes i Teams 
Kl. 18.00-20.00 

 
 
 

Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Kim Vogel, Niels 
Christian Mors Snog, Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, 
Kasper Szöke Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Anja 
Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
 
Afbud: 
Jonas Odgaard Thomsen 
Elevrådsrepræsentanter:  
Jacob Rostgaard Andersen 6.d, Malthe Snerum-Kofoed 8.a 

  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referat Godkendt – underskrives først på kommende fysiske møde. 

3. Meddelelser (20 min.) 
18.00-18.20 

Til orientering 
a) Skolens ledelse 

• Nødundervisningen har været i gang i en længere 
periode. Alt taget i betragtning går det godt. Vi 
ser dog frem til at få fyldt skolen op igen. 

• Ditte Avnby (pædagogisk leder) har valgt at 
fratræde sin stilling efter sin sygemelding. Der er 
igangsat en proces frem mod ansættelse af en 
ny pædagogisk leder, der forventes at kunne 
tiltræde pr. d. 1/5. 
 
Ansættelsesudvalget består af: 
Niklas Grønlund Lind, formand for 
skolebestyrelsen 
Birgitte Agersnap, skoleleder 
Kristian Spang, viceskoleleder 
Troels Pedersen, medarbejder 
Louise Hee Jessen, medarbejder 
Kirstin Ritz, afdelingsleder FU 
 
 

b) Medarbejderrepræsentanter 
0.-6. årgang: (Troels Pedersen) 

• Er kommet godt i gang efter nytår – også med 
nødundervisning. 

• Nød-/fjernundervisning har været relativt nyt for 
0.-4. årgang. 

• Eleverne savner deres skole. 



 

 

• Der er stigende behov for skole-hjemsamarbejde 
for at få det hele til at fungere. 

• Der er givet brede rammer for at få 
nødundervisningen til at fungere, og vi retter 
hele tiden til. 

• Vores kolleger har fået det til at fungere indenfor 
de rammer vi har. 
 

7.-9. årgang: (Thomas Bækbo) 

• Spændt på om nedlukningen bliver forlænget. 

• Det går grundlæggende godt og vi bærer nogle 
erfaringer med videre i denne nedlukning. 

• Det bliver tydeligere, hvor fjernundervisningen 
kan udfordre. Dette gælder særligt ift. det 
sociale og den nødvendige stilladsering, som vi 
arbejder med i den fysiske undervisning. Derfor 
er det vigtigt, at vi i denne omgang har et tilbud 
på skolen til særligt sårbare elever. 

• Vi klør på – vi kan sagtens lave noget god 
undervisning. Men glæder os til at komme 
tilbage på skolen. 

• Vi er spændte på hvordan prøverne skal afvikles. 

• Social Kapital målingen er kommet. Dette er der 
igangsat en proces på. Vi benytter værktøjer fra 
SLF (Stærkere Læringsfællesskaber), hvor der 
tages afsæt i data. 

c) Elevrådet  

• Der har ikke været afholdt elevrådsmøde. 
 

d) Formanden 

• Der var rådmandsmøde midt i december. Der er 
rundsendt materiale fra mødet. 

• Niklas har sendt en kort julehilsen til personalet. 

• Niklas vil stå for at inddrage skolebestyrelsen i 
ansættelsen af en ny pædagogisk leder. Der 
inviteres til et møde d. 23/3. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne kan på mødet 

stille de spørgsmål, de måtte have. 

Efter en drøftelse af sagen afgiver 

skolebestyrelsen sin udtalelse. 
 

4. Spørgsmål til meddelelser (15 min.)  
18.20-18.35 

Spørgsmål er afklaret. 
 
Der er stor ros til hele personalet fra forældrerepræsentanterne. 
 

5. Status på 1:1 ordningen (5 min.) 
18.35-18.40 v/KS 

Til orientering 
 
Der er givet status på 1:1-ordningen og spørgsmål er afklaret. 
 
Generelt oplever vi en stabil drift på Chromebooks i øjeblikket. 
 

6. Elevtal på årgangene i relation til 
spørgsmålet om evt. 

Til drøftelse 



 

 

klassesammenlægninger (10 min.) 
18.40-18.50 v/KS 

Elevtal og prognoser sammenholdt med kommunens nye 
budgettildelingsmodel giver pt. ikke anledning til 
klassesammenlægninger. 

 
Elevtallene på de enkelte årgange i relation til spørgsmål om 
evt. klassesammenlægning er gennemgået og spørgsmål er 
afklaret. 
 
De aktuelle elevtal giver ikke anledning til 
klassesammenlægninger. 
 
På skolebestyrelsesmødet i april gennemgås elevtallene igen, 
hvor klasseantal i budgetlægningen fastlægges. 
 
Der skal være opmærksomhed på, at der kan ske 
klassesammenlægninger på baggrund af elevtal helt frem til d. 
5/9 2021, da dette er skæringsdatoen for det endelige elevtal for 
skoleåret 2021-22. 
 

7. Budget 2021 – Rammesætning/ 
prioriteringer (10 min.)  
18.50-19.00 v/BA 

Til orientering 
 
Rammesætning, prioriteringer og proces for budget 2021 er 
gennemgået og spørgsmål er afklaret. 
Sideløbende foregår skoleårets planlægning. 
 
Skolen har et akkumuleret overskud, der har været bragt i 
anvendelse i forbindelse med renovering af skolen (RULL). 
RULL er nu afsluttet. 
Næste fokusområde er skolens udeområder, hvor skolens ledelse 
ønsker at prioritere en flerårig plan for modernisering og 
renovering af udeområderne. Dette vil blive prioriteret i skolens 
budget de kommende år. 
 
Skolens fysiske rammer vil blive vedligeholdt, så de fortsat vil 
fremstå moderne og indbydende. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig dette. 
  
 

8. Brug af §16 b og d (10 min.)  
19.00-19.10 v/KS 

Til orientering  
Ledelsens udspil vedr. brug af §16 næste skoleår 
 
Ledelsens udspil vedr. brug af §16b og §16d er gennemgået og 
spørgsmål er afklaret. 
 
Skolens ledelse lægger op til fortsat anvendelse af §16d for 4.-9. 
årgang samt fremadrettet brug af paragraf 16b for 0.-3. klasse. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig dette. 
 

9. Principper for skemalægning (10 min.) 
19.10-19.20 v/formanden  

Til drøftelse og godkendelse  
Princippet er opdateret som følge af beslutning om ikke at lave 
et særskilt princip for valgfagsudbud samt brug af §16. 



 

 

 
Opdateringen af princippet er godkendt. 
 

10. Princip for undervisningens 
organisering (10 min.) 19.20-19.30 
v/formanden 

Til drøftelse og godkendelse 
Princippet er opdateret som følge af beslutning om ikke at lave 
et særskilt princip for valgfagsudbud samt det godkendte og 
opdaterede princip for klassesammenlægning. 
 
Opdateringen af princippet er godkendt. 
 

11. Timefordelingsplan 2021/22 (20 min.) 
19.30-19.50 v/KS 

Til drøftelse 
 
Timefordelingsplanen er gennemgået og drøftet. Planen er til 
godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde. 
 
Der er ønske om fremsendelse af timetalsplaner fra Børne- og 
Undervisningsministeriet. Dette fremsendes til skolebestyrelsen. 
 
Der er specifikt ønske om yderligere baggrund for at fastholde 
tidligere års flytning af 1 lektion fra naturfagene til dansk på 4. 
årgang. 
 

12. Evt. (5 min.) 
19.50-19.55 

- 

13. Punkter til næste møde (5 min.) 
19.55-20.00 v/formanden 

Til opsummering og drøftelse 
02.03.21: 

• Afsluttet regnskab 2020 (til godkendelse) 

• Budget 2021: Status på budgetlægning og gennemgang af 
handlemuligheder 

• Timefordelingsplan 2021/22 (til godkendelse) 

• Temadrøftelse: Det brede børnefællesskab. Niklas og 
Birgitte tilrettelægger form og indhold. 

 


