
Skolebestyrelsesmøde den 19.11.20. kl. 19-21 
i personalerummet, Næsby Skole 
 

Orienteringer 

• Ledelsen 

• Elevrådet/rettighedsrådet 

• Medarbejderrepræsentanter 

• Øvrige mødedeltagere 

• Formanden 
 

Orienteringer: 
 
Ledelsen: 

- Antal elever: 394 
- SFO: 153 
- SFO2: 41 
- Trivselsundersøgelse og opfølgning 
- Tilstedeværelse/fravær 
- Coronaaktuelt 
- Renovering, indslag i pressen, ventilation 
- Angstoplæg og fokus på 

angst/ængstelighed 
- Børnekonventionens fødselsdag 
- Klasseledelse som fokus 
- Økonomigennemgang som punkt næste 

møde 
- Besøg af skolechefen næste uge 

Medarbejderrepræsentanter 
Lærerne:  
Trivselsundersøgelsen er en reminder om, at vi har 
et vigtigt arbejde. 
Julen står for døren, og teamet bestemmer selv, 
hvordan de vil klippe/klistre. Fredag i næste uge vil 
skolen være pyntet op til jul. 
Dejligt med en lang juleferie. 
 
Pædagogerne: 
Vi arbejder videre med de pædagogiske 
læreplaner. Lige nu er det ikke optimalt, da vi 
arbejder med Coronaforhold, og det er ikke den 
måde, vi gerne vil arbejde på. 
 
Formanden: 
Brian har deltaget i et kontaktudvalgsmøde. 
Formanden blev Morten fra Skt. Klemensskolen. 
Næstformand blev Lars fra Spurvelund. 
 
Der er et nyt møde d. 30/1. 
 
Debat om hvorvidt ét kontaktudvalgsmøde om året 
giver nogen mening, og om hvordan kontakten til 
politikkerne kan blive bibeholdt. 
 
På lørdag er der landsmøde i skole/forældre, hvor 
Brian deltager. 
En forælder har skrevet til kommunen omkring 
skoledistriktet, fordi de er kede af, at de hører til 
Søhus Skole og ikke Næsby Skole. Svaret fra 
kommunen var, at der ikke var planer om at ændre 
på skoledistriktet, men at de kunne henvende sig 



til skolebestyrelsen, som så kunne skrive til 
Kommunen. Bestyrelsen skriver til skoleafdelingen. 
Der er nybyggeri flere steder i Næsby – det kan på 
sigt betyde noget for børnetallet. 
 
Vi havde et skriv om trafik på Aula, og der er 
kommet en bemærkning om, at der er meget 
trafikeret ved indgangen til skolen. Der er både 
forgængere og cyklister på samme tid. Måske vi 
skal finde en bedre løsning. 
 
Elevrådet: 
Fraværende 
 
Øvrige: 
 

1. Forældretilfredshedsundersøgelse Brian fremlagde resultaterne af en 
stikprøveundersøgelse omhandlende forældrenes 
tilfredshed af forskellige områder indenfor skole og 
SFO. 
Generelt ligger vi omkring fire på en skala fra 1 – 5, 
hvor 5 er bedst.  

2. Mediepolitikken Eleverne ønsker, at mediepolitikken revideres. 
Elevbreve som bilag. 
 
Enighed om, at det er enormt positivt, at eleverne 
skriver breve til bestyrelsen, og dermed blander sig 
i debatten. 
 
Beslutning 
Skolebestyrelsen fastholder, efter debat, 
princippet, og Louise skriver et svar tilbage til 
eleverne. 
 
 

3. Arbejdet med principper, fortsat Retningslinjer for skole/hjem-samarbejdet  
 
Udkast til skole-/hjem som bilag. 
 
Beslutning: 
Retningslinjerne for skole/hjem-samarbejdet blev 
gennemgået og godkendt. Det lægges ud på 
hjemmesiden. 
 

4. Videohilsen fra skolebestyrelsen Den foreløbige video blev vist. 
Det lover godt, vi glæder os til at se den færdige 
udgave. 

5. Arbejdsgruppe i forhold til årshjulet Enighed om at det giver et godt overblik og kan 
blive et godt arbejdsredskab. 
 
Dialog om hvilke fokuspunkter skolebestyrelsen 
skal have fokus på i den kommende tid. Enighed 
om at sætte fokus på fællesskaber i Coronatiden.  



 
Arbejdsgruppe til fokuspunktet fællesskaber: 
Louise og Christoffer 
 
Berith finder en oplægsholder om fællesskaber, 
som kan komme i januar. 
 
 

6. Besøg i faglokale efter ønske 

 

Billedkunst, N/T og Fysik/kemi. 
 

7. Evt. Samling af skolens dokumenter. 
 
Beslutning: 
Skolen opretter en fælles mappe på Google til 
skolebestyrelsens dokumenter. 

 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Louise, Maria, Brian, Christoffer, Kim, Pia, Liselotte, Birgit, Berith og Mathilde 
Afbud: Jeanette 
 
Punkter til næste møde: 
Princip for SFO’ens virke og for undervisningens organisering. 
Arbejdsgruppe: 
Christoffer, Berith og Louise.  
 
 
 
 
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 


