
Skolebestyrelsesmøde  
Næsby Skole den 1.4.20 kl. 19-21 
– delvist fysisk/delvist online 
 
 

Punkter Referat 

Orientering fra: 

- Ledelsen 

- Elevrådet 

- Medarbejderrepræsentanter 

- Formanden 

- Øvrige mødedeltagere 

 
 

Ledelsen: 

- Skolen lukket foreløbigt til 13.4. pga. Corona 

- Fjernundervisning se næste punkt 

- Fokus på trivsel hos børn og personale 

- Har fået 135.000 efter ansøgning til legeplads – 

elevråd og rettighedsråd inddrages 

- Har ikke fået svar fra ansøgninger til Facebook 

endnu  

- Værdiord på vej … 

- Vi har haft meget få børn i nødpasning, 3 stk. de 

fleste dage. Vi har lidt flere fremover. 

 

Elevrådet 

Hjemme pga. Corona 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

 

Pædagoger: 

Pædagogerne er en del af nødpasningen på Søhus, og de skal 

måske også hjælpe i påsken.  

Enkelte medarbejdere har hjulpet som frivillig hos SSP.  

ForårsSFO har kun set børnene 2 uger inden coronakrisen. 

Forårspersonalet har i dag været rundt med påskeæg og lidt 

skolearbejde til alle.  

Alle afvikler deres restferie.  

 

Lærerne 

LF har ferie. 

 

Formanden:  

Spurvelund- og Kroggaardskolen er meget interesseret i at 

lave noget på tværs af skolebestyrelserne.  

 

 
1. Status på skolelukningen og er der behov for 

yderligere handlinger: Lærer vores børn det, de 
skal? Har vi hånd om de udsatte børn? Trives 
familierne med blandingen af hjemmearbejder, 
hjemmeskole og isolation? Er kommunikationen 
tilstrækkelig? Kan vi som bestyrelse og ledelse 
sætte ind med andet end det, der er i gang? 

 

- Bestyrelsen har indsamlet svar fra 

kontaktgrupperne – se bilag 

- Skolen har indsamlet svar fra personale – 

gennemgås 

- Evaluering sendt ud til personalet, som besvares 

senest fredag – til opsamling 

 

Vi har drøftet fjernundervisning, og samlet de bedste råd 

som ledelsen kan tage med videre.  

 
2. Opstart efter lukningen – hvad har forældre og børn 

brug for ekstra støtte i? 

 

- Det afhænger af konteksten. Hvordan og hvem går i 

skole hvornår mm.  

- Vigtigt med god kommunikation fra ledelse og 

medarbejdere 

- Forventningsafstemning mellem team og forældre 

- Hvordan dyrker vi det sociale, samtidig med at vi 

holder afstand.  

 



3. Eksamen og prøver – vi afventer information – 
måske har vi det til mødet 

 

- Vi ved, at der er vedtaget en nødlov, som muliggør 

aflysning af eksamen og brug af årskarakter – men 

det er endnu ikke besluttet, om eksamen 

gennemføres eller ej 

- Vi skal indtil videre planlægge med at gennemføre 

- Vedr. nationale test: Vi er blevet udtrukket til at 

gennemføre i 2.kl. og har valgt at gennemføre i 

ungeskolen, men det må først ske efter åbning af 

skolen, da testmaterialet er fortroligt 

 
4. Forflyttelsesrunden 

 
- Vi skal ikke forflytte nogen og har en halv stilling til 

besættelse 

- Info om normering og ansættelse 
5. Skolebestyrelsesvalget  

 
- Bilag for processen 

6. Dialogmøde planlagt til 15.4. kl. 19.00-20.30 – må 
forventes at blive udsat … Plan B: 

 

- Udsættes 

 

7. Hvad skal med i månedsbrevet? Minde om skolebestyrelsesvalget  
8. Evt. - Begge pedeller er sygemeldt, men vi kan tilkalde en 

pedel fra en anden skole, hvis der bliver noget på 

skolen.   

- Når vi ved, hvornår skolen åbner op, indkalder vi til 

et ekstra skolebestyrelsesmøde.  

 
Ordstyrer: Ulrik 

Referent: Mathilde 

Tilstede: Maria, Helle, Ulrik, Christoffer, Brian, Louise, Birgit, Berith og Mathilde 

Afbud: Liselotte 

 
 

Næste møde: 30.04 

Dialogmøde  

- Ny dato: 

- Dagsorden: 

- Deltagere: 

- Hvem indkalder: 

De styrkede pædagogiske lærerplaner 

 

Punkter:  

 

Årets møder 
Ugedag Dato og klokkeslæt 

Tirsdag 20.8. kl. 19-21 

Onsdag 18.9. kl. 19-21 

Torsdag 24.10. kl. 19-21 

Tirsdag 19.11. kl. 19-21 

Onsdag 11.12. kl. 18-21 

Torsdag 23.1. kl. 19-21 

Tirsdag 25.2. kl. 19-21 

Onsdag 1.4. kl. 19-21 

Torsdag 30.4. kl. 19-21 

Tirsdag  19.5. kl. 19-21 

Onsdag 17.6. kl. 18-21 

 

 

 
 


