
Skolebestyrelsesmøde den 8.9. kl. 19-21 
i personalerummet, Næsby Skole 
 

Orienteringer 

• Ledelsen 

• Elevrådet/rettighedsrådet 

• Medarbejderrepræsentanter 

• Øvrige mødedeltagere 

• Formanden 
 

Orienteringer: 
Ledelsen: 

- Retningslinjer er nu skærpet pga. 
Coronatallene. Mere hjemmearbejde, hvor 
det er muligt 

- Forældremøder, bestyrelsesmøder o.lign. 
skal foreløbig afholdes online – der er 
besked til forældrene på Aula 

- Lejrskole 14.-18.9. for 9.kl. i Rom (hvis 
muligt pga. Corona) 

- Renovering pågår stadig i indskolingshuset 
- Ansættelse i gang med lærere for ”Løft af 

folkeskolen”-tilskuddet 
- Rettighedsråd nedsat, elevråd på vej – 

arbejdet vanskeliggøres pga. 
Coronaretningslinjer 

- Emneuge i uge 37 – krop og hjerne, bl.a. 
med bevægelse, filosofi, teori, forsøg … 

- Trivselsundersøgelser for personalet 8.-
22.9. 

- Fokus dette skoleår i personalegruppen, 
Professionelle LæringsFællesskaber og 
klasseledelse 

- Pædagogisk weekend planlagt 13.-14.11. 
med ovenstående foki 

 
Medarbejderrepræsentanter 
Lærerne: 
Høringssvar sendt afsted med fokus på manglende 
varme hænder, så der bliver bedre tid til 
forberedelse. 
Pædagogerne: 
Vi skal have ansat en ny pædagogmedhjælper, det 
glæder pædagogerne sig til. 
Formanden: 
Der er afholdt et onlinemøde i børne- og 
ungeforvaltningen. 
 

1. SFO’en.  Irene fortæller om arbejdet med styrkede 
læreplaner, og om hvordan man arbejder i SFO’en 
med Coronaretningslinjer. 

2. Årshjul for skolebestyrelsen Christoffer har lavet et oplæg til årshjul for 
skolebestyrelsen, som skal danne udgangspunkt 
for en dialog omkring fokus dette skoleår, og hvilke 
arbejdsgrupper der skal nedsættes.  

3. Planlægning af dialogmøde/kontakt-forældre, 
ny dato 

Pga. Corona kan vi ikke afholde et fysisk 
dialogmøde, så det besluttes at forsøge at lave det 
online. Mødet bliver d 21/9 kl. 19-20:30. 

4. Arbejdet med principper 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 
 
Udsættes til næste møde 
 

5. Videohilsen fra skolebestyrelsen Pga. Corona laves der i år en videohilsen fra 
bestyrelsen, som sendes ud til forældrene. Dette er 
i stedet for at besøge alle forældremøderne, der nu 
foregår online.  
Beslutning: 
Christoffer laver en prøvevideo, som sendes rundt 
til alle. 

6. Mødedatoer og tidspunkter for dette skoleår 
revideres 

Vi holder fast i de fastlagte datoer og tidspunkter. 

7. Evt. 

 

1) Enkelte forældre mener, at der kommer 
mange irrelevante informationer ud på 
Aula. F.eks. at man skal bruge mundbind i 
offentlig transport. 

 
Meget er vi forpligtiget til at lægge ud, og der 
kommer mange informationer i denne ”coronatid” 
 

2) Skolefoto 
              Pris, kvalitet og binding af firma diskuteret 
 

3) Spørgsmål om forældrehenvendelser 
drøftet. 

 
 
 

  
 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Kim, Christoffer, Pia, Jeanette, Louise, Brian, Maria, Liselotte, Birgit, Irene, Berith og Mathilde 
Afbud:  
 
Punkter til næste møde: 
Evaluering af forældremøder 
Arbejdsgrupper i forhold til årshjulet for skolebestyrelsen 
Principper 
 
 
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 


