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Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen. 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:30 

1. Godkendelse 
af dagsorden 

JHH Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for 
sidste møde. 

Godkendt  
 

 

2. Godkendelse 
af referat   

JHH Godkendelse og 
ændringer til 
nærværende 
dagsorden. 

Godkendt 



 

 
17:35 

3. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a. En anden hverdag på skolen i denne tid. Skolebestyrelsen har gennem 
forløbet, været orienteret om planer for genåbning. Skolen har haft god 
kommunikation ud til forældrene, så de har følt sig trygge ved at sende 
deres børn i skole. Der har ikke været mange forældrehenvendelser til 
skolebestyrelsen. JHH har i hele perioden være informeret om hvordan 
skolen har fungeret.  
Der arbejdes på at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem, og hvordan valgt kan 
organiseres i Aula eller om en anden platform skal bruges. 
 
b. Nødundervisningen er gået fint, og der har været gode retningelinjer for 
at komme tilbage på skolen. 
 
c. God information fra ledelsen ift. at komme i gang efter nedlukningen. 
Mappen med alle retningslinjer var god at have. En opdateret mappe ved 
faser 2 havde været god at læne sig op ad.  
 
d. Fokus på god information til medarbjederne i opstartsfasen. 
Medarbejderne har været gode til at samarbejde og finde ud af at løse det 
der kommer. Stor ros til alle vores medarbjedere der har sørget for at 
elever og kollegaer har fungeret i denne nye tid. 
Alle elever der fortsat er hjemme, modtager fjernundervisning.  
Vi har ansat 2 lærervikarer der går ind i et barselsvikariat og en 
orlovsstilling.  
Fagfordelingen er på plads og vi vil gerne opkvalifisere lillehold hvilket kan 
medføre et stillingsopslag.  
Udgifter til corona-perioden bliver centralt betalt. Sæbe, papir, vikarer o.l. 
SB hører kun positiv omtalen af Nordbyskolen. Det går godt hos os, og 
dette kan mærkes uden for skolen. 
5. årgang er tilmeldt et teknologi-projekt – se teknologipagten.dk 



 

Dagsordener og bilag lægges nu også ud til medarbejderene på Aula (og 
ikke kun i Teams) så de kan orientere sig i arbejdet i SB og nå at tage 
punkter op på afdelingsmøderne. 
Vi har kontaktet et firma, for at lave forslag til indretning af indskolingen. 
Det vil ske i etapper med inddragelse af medarbjedere og SB. Der er også 
fokus på legepladsen ved indskolingen.  
Orientering om henvendelse fra en forælder ift. mistrivsel i barnets klasse. 
Dialog om hvordan henvendelser behandles. SB er enige om, at der skal 
være fokus på dialogen og en god orientering ift. situaionen. Obs på 
hvrodan der afsluttes, så klassen kan komme videre. SB bakker op om 
skolens måde at handle på. 

18:00 
4. Princip JHH Princip for trivsel til 

godkendelse. 
Godt layout og godkendt 

18:15 

5. Evt. ALLE Løst og fast, siden 
sidst. 

 Skolebestkursus blev aflyst. 

 Arbejdsdag aflyst, 

 Årshjul er lavet og vi skal findes ud af at kommer videre med det, så 
det afspejler arbejdet i SB over året. 

 Opfølgning på pjece fra mødet med forældrerådene. Den sendes ud til 
rådene.  

 
6. SB møder i 

skoleåret 
2019-2020 

 25.6  
Næste dagsorden indeholder mødedatoer for kommende skoleår. 

 

7. Liste med 
principper 

 
GRØN = godkendt af 
denne bestyrelse 
 
GUL = igangværende 
 

 Princip for undervisningens organisering, Princip for skoleårets arrangementer og traditioner, 
Princip for understøttende undervisning, Princip for budget, Princip for inklusion 
Princip for lektielæsning og faglig fordybelse, Princip for sponsering og fundraising 
Princip for lejrskoler og ekskursioner – sept. 2018 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem – okt. 2019 
Princip for tilsyn med elever i skoletiden – okt. 2019 
Trivselsprincip - maj 2020 
 



 

BLÅ = kommende i 
prioriteret rækkefølge 

 


