
Skolebestyrelsesmøde den 22.10.20. kl. 19-21 
i personalerummet, Næsby Skole 
 

Orienteringer 

• Ledelsen 

• Elevrådet/rettighedsrådet 

• Medarbejderrepræsentanter 

• Øvrige mødedeltagere 

• Formanden 
 

Orienteringer: 
 
Ledelsen: 

 
- SFO: 153 
- SFO2: 41 
- Coronaaktuelt 
- Skole-/hjemsamtaler, fysisk/online 

Vi skriver ud til forældrene, at det vil være 
forskelligt fra klasse til klasse grundet 
forskellige forhold. Opfordring til forældre 
at holde afstand.  

- Ansættelse for Kristian, der har fået job på 
efterskole pr. 1. november. Desuden 
ansætter vi en ny for pengene fra ”Løft af 
folkeskolen” 

- Ny skolepsykolog 
Vi har fået en ny skolepsykolog, der starter 
pr. 1. november. De sager, der allerede er 
sat psykolog på, fortsætter med den 
psykolog, og den nye bliver sat på nye 
sager. 

- Vi har praktikanter i huset 
- Renovering, aktuelt 

I efterårsferien blev der malet i 
indskolingsklasserne, og i denne uge er 
gangene i indskolingshuset blevet malet. 

- Infomøde, Forårs-SFO 
Holdes i biblioteket og med en forælder fra 
hver husstand. 

- Skolefoto, kontrakt for de kommende to år 
 
Medarbejderrepræsentanter 
Lærerne:  
Som ansat er det rigtig rart, at der må vælges 
mellem online og fysiske møder med forældrene. 
Vi har haft en del forældremøder, og her opstår 
det ofte, at forældre gerne vil have, at 
problematikker tages i plenum. Pga. GDPR og 
tavshedspligt er der emner, vi ikke kan tale om, og 
det er vigtigt, at forældrene er bevidste om dette. 
Hvis der bliver italesat nogen problematikker, er 
det helt sikkert, at medarbejderne arbejder med 
det, men ofte uden at kunne fortælle om det.  
Pædagogerne: 
Vi har fået ansat en ny medhjælper, Rolf, som 
primært står for E-sport i SFO2. 
Vejret skifter nu, og da SFO’en er meget ude, er det 
vigtigt, at børnene er klædt på til at være ude.  
 



Formanden: 
Skole og forældre holder virtuelt møde fra 10-14 d. 
21. november. Brian deltager. 
 
Der er lagt videoer ud omkring brug af data til 
skolebestyrelsesmøderne, som man kan gå ind og 
se. 
 
Elevrådet: 
Sigrid, der er formand for elevrådet, deltager i 
dette skoleår og har de to andre formænd, Sofia og 
Lea, som suppleanter 
 
Sigrid: 
Vi har holdt et opstartsmøde, hvor vi 
præsenterede os for hinanden. Mødet blev holdt 
udenfor pga. Corona. 
Berith er kontaktperson for elevrådet. 
Elevrådet er med elever fra 4.-9., mens 
rettighedsrådet er repræsenteret med elever fra 
hele skolen. 
Opgaven til næste gang er at høre klasserne, hvad 
de gerne vil have op i elevrådet. 
 
Øvrige: 
Der er en oplevelse af, at nogle af de forældre, som 
ofte ikke deltager til forældremøderne, deltog i de 
møder, hvor det var online. Det er interessant, om 
online-møder er fremmende for fremmødet. 
 
Opfordring til at bruge humor til at gøre 
opmærksom på f.eks. manglende tøj i garderoben.  
 
Drøftelse af problematikken omkring pasning i 
juleferien kun er på en skole for hele kommunen.  
 
Beslutning: 
Brian skriver til formændene for skolerne i 
lokalområdet, for at høre hvad de tænker om 
ferieproblematikken. 

1. Evaluering af dialogmøde, online 21.9. Referatet blev diskuteret. 
 
Herunder: 
 
Lokaler:  
Man kan, når der ikke er Coronaregler, låne egen 
klasse, madkundskab og salen.  
Ved overnatning, skal det aftales i god tid, da 
skolen skal ansøge brandvæsnet om tilladelse i 
hvert tilfælde – med beskrivelse af antal, tider, 
sovested og kontaktperson. 
 
Politikker: 



Forslag om, at man laver et månedstema omkring 
skolens politikker.  
 
Kontaktforældrefolderen: 
Den skal opdateres. 
Brian, Maria og Berith er I arbejdsgruppen. 
 

2. Evaluering af forældremøder, fysisk/online Bestyrelsen har både oplevet fysiske og online-
møder. Positive tilbagemeldinger på begge måder. 
 
Det kræver helt sikkert øvelse at lave onlinemøder, 
og IT-delen har været af forskellig kvalitet. 
 

3. Arbejdet med principper, fortsat Beslutning:  
I år skal bestyrelsen arbejde med følgende:  
 
Retningslinjer for skole/hjem-samarbejdet skal 
revideres. 
 
Vi skal have lavet et princip for SFO’ens virke og for 
undervisningens organisering. 
 
Arbejdsgruppe: 
Christoffer, Berith og Louise.  
Der kommer et udkast til næste møde omkring 
skole/hjem-samarbejdet. 
 
Maria har lavet en kort og præcis udgave af 
trafikpolitikken, som lægges på Aula, nu hvor 
mørket er kommet om morgenen. 
 

4. Videohilsen fra skolebestyrelsen Eksempel fra Maria er sendt rundt. 
 
Christoffer og Maria arbejder videre med idéen. 
 

5. Arbejdsgruppe i forhold til årshjulet Udsættes til næste møde 
 

6. Evt. 

 

Brian delte et dokument omkring TRIM-dag i 
Næsby Facebookgruppe, og det fik mange likes. 
 
Forslag omkring tilsyn af faglokaler. F.eks. et lokale 
pr. møde. 
 
Vi er i gang med at lave skolen handicapvenlig.  
Vores elevator er færdig, men den har problemer 
med dørene, som teknikkerne har svært ved at 
løse. 
Der er lavet rampe ved SFO2, og der laves 
døråbnere på en enkelt etage. 
 

 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 



Tilstede: Sigrid, Louise, Maria, Brian, Christoffer, Kim, Liselotte, Birgit, Berith og Mathilde 
Afbud: Jeanette og Pia 
 
Punkter til næste møde: 
Fra elevrådet: Telefoner i frikvarteret til at betale i butikkerne med.  
Udvalget omkring principper kommer med et udkast omkring skole/hjem-samarbejde 
Årshjulet 
Besøg et faglokale 
 
 
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 


