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Godkendelse af referat og dagsorden 
Intet at bemærke 

Afslutning af indeværende skoleår 
Vi kører fortsat efter nødbekendtgørelsen. Det kan mærkes, at de store elever ikke skal til 

prøve, hvilket har frigivet. Vi har været nødt til at aflyse/udskyde vores årlige tur til Djurs 
Sommerland, som vi forsøger at flytte til efter sommerferien. Vores pædagogiske dag d. 
13.6. skulle have foregået på Friluftcenter Sprækkebjerg, hvor vi skulle have arbejdet med 

teamsamarbejde. Dagen blev i stedet brugt til planlægning af nyt skoleår i teamene. 
Translokationen bliver gennemført i et lidt andet format. Eleverne får deres bevis og en 

rose i deres gruppe, og derefter samles vi i salen, hvor elevernes navne bliver læst op. Vi 
kan være 84 i salen, derfor kan hver elev kun have to gæster med. 
Lige nu har det pædagogiske personale deres forberedelse hjemme, hvilket betyder, at 

alle teammøder og andre samarbejdsmøder foregår som videomøder. Elevkonferencer og 
møder med nye forældre må gerne foregå som fysiske møder. Orienteringsmødet for nye 

forældre er aflyst i år, Jens F. laver en velkomstvideo, som sendes ud. 
De nationale test er sat i bero, dog er 4. årgang udtaget af ministeriet til at gennemføre 
testen i dansk og engelsk. 

Gennemgang af næste skoleår  
Vi ved endnu ikke, hvordan vi må mødes efter ferien .  
Der er i dag kommet retningslinjer vedr. SFO i sommerferien, som vores planlægning 

passer fint med. 
Vi har tilgang på 12-14 elever. Hen over de seneste år har vi henover skoleåret haft en 

tilgang på ca. 10 elever, hvis det samme kommer til at ske næste år, bliver vi igen 
pressede på plads. Vi har lavet rokader bygningsmæssigt, så vi udnytter pladsen på 
skolen bedre. 

 
 

 



 

 

 
Bygningsstatus 
Den nye pavillon er klar til ibrugtagning mandag i uge 32. I uge 33 

påbegyndes planlægningen af byggeri at et nyt H oppe omkring svævebanen, dette 
betyder, at legepladsen skal ændres/flyttes. Vores idrætsfaciliteter skal ligeledes 

udbygges. 
I samme forbindelse skal der ses på kørselsforholdene på skolen. 
Hvis udviklingen i antal elever fortsætter, er planen sandsynligvis, at der etableres en 

afdeling i den nordlige ende af byen. 
 

Kørsel 
Vi får mange henvendelser fra Kørselskontoret, idet der ikke er busser nok grundet 
Corona restriktioner. Jens har talt med kørselskontoret om, at kapaciteten skal udvides, da 

vi får flere elever. Fra det kommende år er vi nødt til at arbejde mere med selvstændighed 
i forhold til transport. Vi kommer derfor til at begynde drøftelserne fra 5. klassetrin . 

Forældre, der selv kører, kan få kørselsgodtgørelse. Kontakt evt. skolens administration 
ved spørgsmål om det. 
 

Eventuelt 
Retningslinjer vedr. Chromebooks skal på dagsordenen til næste møde. 

Evaluering af Coronalukningen 
På centralt niveau laves der evaluering af Coronalukningen. Vi ved ikke, hvordan og om, 
der laves evaluering blandt forældrene. Aarhus kommune styres fortsat af kriseledelsen, 

og der sendes ”Coronanyt” ud til alle ledere hver eftermiddag. 
JF sender et kort og den aftalte gave med tak for tiden i bestyrelsen til Rasmus. 


