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Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
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Teams 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Peter Sarka Ingen 

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) 

Afbud Maria Romme 

Forbered 

 



 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:00 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
JHH Godkendelse og rettelser til 

dagsordenen for sidste 
møde. 

Evt. punkt om mødeform 
Dagsorden godkendt 

 
2. Godkendelse af 

referat   
JHH Godkendelse og ændringer 

til nærværende dagsorden. 
Godkendt 

 
17:10 

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

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til bestyrelsen 
fra de respektive områder. 

a) Formand og næstformand har været på skolen i 
nødpasningsperioden og ført tilsyn. Tilbagemelding på 
fjernundervisning er, at det på Nordbyskolen har fungeret 
rigtig godt. Der er kommet nye møbler i fællesrummet i 
indskolingen og i fem klasselokaler. Der er sket rigtig meget i 
perioden også udendørs. Der er gang i den store oprydning 
på skolen og børnene vender tilbage til nogle gode rammer.  
SB har været til dialogmøde med kommunen om midler fra 
staten til skolerne, hvor der blev spurgt til, hvad de kunne 
ønskes brugt til. SB ønsker dem brugt til at fremme trivsle og 
læring - evt. med fokus på talenter.  
b) Ikke noget nyt. SB spørger hvad deres oplevelse er ift. 
nødundervisningen. Eleverne er trætte af det, men det 
fungerer. Svært at holde skole og fritid adskilt. Godt at der 
blev reduceret i skemaet. Eksamensperioden fylder meget 
for 9. klasserne.  
c) Nyt inventar, planlægning af blandt andet ny struktur i 
SFO, Forårs-SFO m.m. Rigtig godt samarbejde mellem lærere 
og pædagoger i indskolingen. Meget tålmodige børn, der 
selv om det var hårdt for de mindste børn i 
nødpasningsperioden, har de klaret det rigtig godt. Der er 
stadig få børn i SFO. SFO er også klasseopdelt det meste af 



 

dagen, med få voksne tilknyttet. Ros til forældrene der er 
gode til at følge op på anbefalingerne.  
I undervisningen hænger rigtig mange elever godt på, selv 
om der kan mærkes en vis træthed ift. den virtuelle 
undervising. Fagligt arbejdes der på niveau. Der er god 
struktur på dagene med skemaer og Meebook. Udskolingen 
har afholdt termindsprøver virtuelt.  
Stor ros fra SB til medarbejdere og elever. Rigtig god 
tilbagemelding fra forældrene.  
d) Det har fungeret godt i perioden med virtuelt 
undervisning, nødundervisning og nødpasning. Både for 
eleverne og for medarbjederne. Super godt gået.  
Der er blevet istandsat inde og ude i perioden, samt ryddet 
op. Eleverne kommer tilbage til en pæn skole.  
ForårsSFO modtager ca. 50 børn 1. april. Udfordret på 
overlevering i disse tider, hvor der vil være en anderledes 
overlevering og information, så vi sikrer os en god overgang 
fra børnehaven til skolen.  

17:30 
4. Økonomi 2021 LC Gennemgang af 

ressourcetildelingsmodeller  
Orientering om skolens økonomiske proces og budget for 
skoleåret 2021/22, hvor vi 8. marts kender den endelige 
ressourcetildeling.   

17:50 

5. Evt. ALLE  Punkt om mødeform, der nedsættes en arbjedesgruppe 
(Julie og Camilla) der kommer med et oplæg til næste gang.  
Ekstraordinært SB-møde den 8. marts hvor budgettet 
fremlægges og godkendes.  

 ( 
6. SB møder i skoleåret 

2020-2021 
 25.3(aflyses)/ 26.4 / 26.5 / 

17.6  
Møderne fastholdes og aflyses, hvis der ikke er noget til 
dagsordenen.  

 

7. Liste med principper 
 

  Princip for undervisningens organisering-sep 20 

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

20 



 

GRØN = godkendt af denne 
bestyrelse 
 
BLÅ = kommende i prioriteret 
rækkefølge 

 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 

 


