
Skolebestyrelsesmøde den 15.12.20. kl. 19-21, Næsby Skole - online 
 
 

Orienteringer 

• Ledelsen 

• Elevrådet/rettighedsrådet 

• Medarbejderrepræsentanter 

• Øvrige mødedeltagere 

• Formanden 
 

Orienteringer: 
 
Ledelsen: 

- Coronaaktuelt, delvis nedlukning, alm. 
undervisning for 0.-4.kl. og online 
nødundervisning for 5.-9.kl. foreløbig til 
3.1.21 

- En ansat smittet 
- Ansættelser 
- Opfølgning trivselsundersøgelse 
- Renovering, inde og ude 
- Brev om skoledistriktudvidelse 
- Juleafslutning 

Medarbejderrepræsentanter 
 
Lærerne:  
Afbud fra LF 
 
Pædagogerne: 
SFO er igen blevet klasseopdelt. Vi har inddraget 
skolens lokaler, for at kunne holde børnene adskilt.  
Det er udfordrende at få personaledækningen til at 
gå op. Sidstnævnte har været oppe på KUV, og det 
har gjort, at flere lærere har meldt sig til at hjælpe 
med dækningen den sidste tid op mod jul. Det er 
SFO helt overvældede over, da det viser en kæmpe 
fælleskabsånd på skolen.  
 
Formanden: 
Der har været kontaktudvalgsmøde. Alle fra Børn- 
og Ungeudvalget deltog.  
Der blev fortalt om den nye skole i Vollsmose, 
Odinskolen.  
BKF blev diskuteret, og der var bred enighed om, at 
det har besværliggjort meget arbejde. Der kommer 
snart en midtvejsevaluering.  
 
Opfordring til at sætte sit billede ind i Aula, så man 
kan se, hvem der skriver.  
Der kommer en opdatering på Aula, så man kan 
synkronisere sine kalendere.  
  
Elevrådet: 
Fraværende 
 
Øvrige: 
Opfordring til at lave en undersøgelse 
omhandlende sampasning af elever i juleferien på 
andre skoler.  
 



1. Økonomigennemgang v/Anette Skau Økonomien blev gennemgået af Anette og 
eventuelle spørgsmål blev besvaret.  
 
Beslutning:  
Vi undersøger økonomien de sidste fire år i forhold 
til undervisning, SFO og driftsmidler. 

2. Tilbud om mad udefra til eleverne v/Berith Bilag vedhæftet 
 
Beslutning:  
Enighed om at det er et godt alternativ til 
hurtigmad fra forretningerne. Vi skal undersøge, 
om skolen har nogen udgifter. Hvis skolen ingen 
udgifter har, kan vi starte med en prøveperiode på 
3 måneder.  
 

3. Arbejdet med principper, fortsat Vi skal have lavet et princip for SFO’ens virke og for 
undervisningens organisering. 
 
Udsættes 

4. Videohilsen fra skolebestyrelsen Produktet er færdigt. 
 
Beslutning:  
Brian og Maria koordinerer, hvornår videoen skal 
lægges ud.  
 

5. Arbejdsgruppe i forhold til årshjulet Udsættes 
 

6. Besøg i faglokale efter ønske 

 

Da mødet er online, er det ikke muligt at besøge 
faglokaler i denne omgang. 
Berith, Brian og Mathilde viste dog rundt, så resten 
af bestyrelsen kunne se, de nye billeder/citater der 
er kommet op på skolen.  

7. Evt.  

 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Louise, Maria, Brian, Christoffer, Pia, Jeanette, Birgit, Berith og Mathilde 
Afbud: Kim og Liselotte 
 
Punkter til næste møde: 
Vi skal have lavet et princip for SFO’ens virke og for undervisningens organisering 
Arbejdsgruppe i forhold til årshjulet 
Sammendrag omkring forældreundersøgelsen. 
 
 
 
 Møder i dette skoleår: 
 
Onsdag den 12. august kl. 17.15-19.15 
 
Tirsdag den 8. september kl. 19-21 
 



Torsdag den 22. oktober kl. 19-21 
 
Torsdag den 19. november kl. 19-21 
 
Tirsdag den 15. december kl. 19-21 
 
Onsdag den 20. januar kl. 17.15-19.15 
 
Torsdag den 25. februar kl. 19-21 
 
Onsdag den 24. marts kl. 17.15-19.15 
 
Tirsdag den 27. april kl. 19-21 
 
Torsdag den 20. maj kl. 19-21 
 
Tirsdag den 15. juni kl. 19-21 


