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Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 11. maj 2020 

 
 

1. Genåbning 

Vi kom godt i gang efter genåbningen, og i løbet af de første dage kom størsteparten af 

eleverne. Der er fortsat elever, der er hjemme grundet kritisk sygdom. 

Der har været stor opfindsomhed og fleksibilitet hos personalet i forhold til at lave 

undervisning ude og få den anderledes dag til at hænge sammen. Eleverne har ligeledes 

taget det hele i stiv arm. Vi får gjort ekstra rent midt på dagen, og eleverne er rigtig gode til 

at gå ud, imens rengøringen foregår. Nogle af vores afgangselever har haft svært ved at se 

meningen i at komme i skole igen, idet prøverne blev aflyst.  

Det er fortsat cirkulæret om nødundervisning, der er gældende, hvilket det formentlig vil 

være frem til sommerferien. 

Vi har organiseret det, så medarbejderne møder i faste hold og tager hjem, når deres tid 

med eleverne er slut. Al forberedelse foregår dermed hjemme. 

Anbefalingen er fortsat, at forældrene selv kører deres børn, men der er naturligvis 

mulighed for kørsel, hvis der er brug for det. 

2. Resten af skoleåret 

Vi har været nødt til at aflyse forskellige arrangementer under nedlukningen (emneuge, 

skolefest, lejrskole og tur til Legoland). Vi har skubbet nogle afgørelser foran os for at 

afvente besked vedr. næste fase af genåbningen. Turen til Djurs Sommerland, som skulle 

foregå d. 22. juni, afvikles ikke dog vil vi se, om vi kan lave en tur i august/september i 

stedet, så ikke alt aflyses. 

Translokationen vil vi rigtig gerne holde fast i på en eller anden måde. Måske kan vi være 

ude/mindre grupperinger. Vi synes, det vil være underligt ikke at sige ordentligt farvel til 

afgangseleverne. 

Orienteringsmøde for nye forældre, som plejer at blive afholdt i juni måned, kan vi ikke 

holde. Vi laver i stedet en video med forskellige informationer. Jens finder ud af, om 

kørselskontoret og Aarhus Minibusser i samarbejde kan lave noget tilsvarende. 



 

 

3. Næste skoleår 

Vi forventer et elevtal på 194 efter sommerferien, det er det højeste 

antal i mange år. Det betyder, at vi kommer til at mangle plads. Der 

kommer derfor en pavillon, der skal være klar til 1. august. Pavillonen kommer til at ligge 

ved bygning 9, så langt væk fra multibanen som muligt. Grundet stigningen skal vi etablere 

et nyt medarbejderteam og to nye elevgrupper. Det nye team O vil komme til at være 

sammensat af nyansatte medarbejdere og erfarne medarbejdere fra skolen. 

Der er blevet opsat to forberedelsesvogne til de pædagogiske medarbejdere. Der er lidt 

eftermonteringsarbejde, der skal på plads, inden de kan tages i brug. 

I forbindelse med bygning af et nyt ”H” og udbygning af idrætsfaciliteterne vil der blive set 

på ind- og udkørselsforholdene, idet pladsen allerede nu er meget trang. Christian foreslår 

at undersøge, om der kan bygges vej i forlængelse af tilkørselsvejen til CSB (det tidligere 

Bøgholt). Jens tager forslaget med videre. 

4. Eventuelt 

Køkkenet 

Gulvet i køkkenet er ikke godkendt, og det nye firma, der skulle lave det har sprunget fra. 

Det betyder, at byggeriet er yderligere forsinket, og vi forventer ikke, det er færdigt til 

ibrugtagning før midt i august. 

Der er samtaler til stillingen som køkkenleder i juni, og skolebestyrelsen er velkommen med 

en repræsentant i ansættelsesudvalget. 

Vi planlægger fortsat at servere gratis frokost i resten af dette kalenderår. 

Kontaktoplysninger til bestyrelsen 

Christian spørger til, hvor forældre kan finde kontaktoplysninger til bestyrelsen. Der er en 

gruppe på AULA for bestyrelsen, men den kan forældre ude fra jo ikke tilgå. Navne på 

bestyrelsesmedlemmerne findes på skolens hjemmeside, men der er ingen 

kontaktoplysninger. Jens og Lisbet undersøger hvilke muligheder der er. Punktet kommer 

på mødet i juni. 


