
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Dagsorden 
Skolebestyrelsesmøde 

14. december 2020 
 

Kl. 17 - 19 
 

Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Peter Sarka Ingen (Covid-19) 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg (4B) 
SFO-leder: Birgitte Winther 
Skoleleder: Lars Carlsen 
Bestyrelsesmedlemmer: 

 Peter Sarka (1A-2B) 

 Camilla Pleidrup (1A-3A) 

 Maria Løjmand (2B-6A) 

 Vibeke Andersen (6B-8C) 

 Julie Wriedt Bjerke (1A-4B) 

 Kim Jønsby Seberg (1B-5A) 
Medarbejderrepræsentanter: 

 Helle Øster (LÆ) 

 Brian Kragh (PÆ) 
Elevrepræsentanter: 

 Frida Olsen (9A) 

 Cecilie Harting (9B) 

Fraværende: Vibeke Andersen 

Forbered Filer 

Relevant i forhold til dagsordenen. 
Gennemlæs principper jf pkt. 4. 

      

 

 



 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

 
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 
Spørgsmål til hvor principper ligger. Alle principper 
er gennemgået og vedtaget. 

 

3. Velkommen til nye 
medlemmer 

JHH Præsentation af nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

De nye bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig.  
Der er indkøbt 3 bøger om arbejdet i en 
skolebestyrelse, de skal kvalificere arbejdet i 
bestyrelsen.  
Det bestyrelsen arbejder med, er som udgangspunkt 
Principper, Tilsyn, Budget. 
Bestyrelse har gennemgået med alle principper, så vi 
nu har dem der er relevante for skolens drift.   
Der undersøges ift. om elever er stemmeberettiget.  
JHH afholder jævnligt møder med skolens ledelse og 
der er en god dialog om det der rører sig.  
 

 
 

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

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a-Der holdes jævnligt møder med skolens ledelse. 
God økonomi på skolen, og der er investeret i en del 
nyt til klasselokaler, fællesrum og udemiljøer. 
Information om arbejdet med kommende skoleår 
samt vikardækningen.  
Skolebestyrelsen beslutter ikke brug af skolens 
penge, men informeres løbende om regnskabet.  
b-Der er afholdt et elevrådsmøde, der er fokus på 
afstanden blandt elever, især ved skabe/garderober 
i udskolingen. Lærerne er obs på problamatikken, og 
der arbejdes på ændring i pausestrukturen der 
indarbejdes når eleverne er tilbage i skole. 



 

c-Særlig situation ift. virtuel undervisning for 5 til 9 
klasser. Elevern følger deres skemaer, for at have så 
almindelig en hverdag som muligt. Eleverne holder 
sig ajour på Aula, Teams og Meebook.  
Der er stor fokus på afstand i indskolingen og SFO, 
hvor der i SFO arbejdes med rotation på årgangen 
ift. aktiviteter. Der er samlet ind til julehjælp til Nyk. 
F. Sogns menighedspleje. Stor opbakning fra 
forældrene igen i år. Og meninghedsrådet er meget 
taknemmelig. SB spørger til donation af penge. 
Dette undersøges.  
d-Corona og fjernundervisning, mange varer leveres 
til skolen lige nu. Der kommer ny indretning i 
indskolingens fællesrum, til mellemtrin og udskoling 
- fodboldt,bordtennis, airhocky, og en masse til 
faglokalerne m.m. 
Spørgsmål til eleverne omkring fjernundervisning, de 
siger det fungerer, lidt svært med de links der 
lægges ud og de skal bruge. Lidt forvirring hvis nogle 
lektioner er aflyst.  

 

5. Evt. ALLE  SB spørger om lærere og pædagoger kan bære 
mindbind som på sygehusene. Medarbejderne må 
ikke bære mundbind, men nogle vælger at have visir 
på.  
Spørgsmål fra SB til mobilfri skole, om der kan gøres 
noget ift. at stramme mere op. Eleverne siger at de 
ikke har lagt dem i kassen i klassen i 
coronaperioden. Eleverne synes det er godt at vi er 
en mobilfri skole, da de er mere social og at 
telefonenerne forstyrrer.  



 

 
6. SB møder i skoleåret 

2020-2021 
 26.1 - 25.3 - 26.4 - 26.5 - 17.6 

Møderne afholdes virtuelt indtil vi igen må samles. 

 

7. Liste med principper 
 
GRØN = Godkendt 
 
BLÅ = Kommende 

  Princip for undervisningens organisering - sep 20 

 Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen - 
sep 20 

 Princip for udsendelse i praktik - sep 20 

 Princip for hold-/klassedannelse - sep 20 

 Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber - sep 20 

 Princip for arbejdsts fordeling blandt det undervisende personale - sep 20 

 Princip for trivsel - sep 20 

 Princip for arbejdet mellem skole og hjem - sep 20 

 Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i 
undervisningen i den lokale musikskole eller idrætsudøvelse i en idrætsforening - 
sep 20 

 Princip for understøttende undervisning - sep 20 

 Princip for samarbejder efter §3, stk. 4, 1. pkt. - sep 20 

 Princip for lejrskole og ekskursioner på Nordbyskolen 2020 

 Princip for tilsyn med elever i skoletiden 2020 

 Princip for skolefritidsordningens virksomhed 2020 

 Princip for skoleårets arrangementer og traditioner 2020 

 Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 2020 

 


