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Referat fra møde i skolebestyrelsen torsdag den 26. november 2020 

 
 
Godkendelse af referat og dagsorden  
Intet at bemærke 
 
Kommunikation mellem skole og hjem  
Der er en stor udfordring i kommunikationen mellem skole/døgntilbud/forældrene, da 
eksterne ikke kan tilknyttes AULA. Der er opmærksomhed på det fra forvaltningen.  
Det pædagogiske personale gør meget for at kommunikere løbende, og det tilstræbes, at der  
Kommunikeres dagligt medmindre andet er aftalt. 
JF og LP finder ud af, hvad vi har liggende på skrift om kommunikation mellem skole og 
hjem. Punktet tages med igen på mødet d. 14. december. 
Høring om udkast til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn  
Der lægges op til en ny måde at lave kvalitetsopfølgning på. Tidligere har der i forlængelsen 
af kvalitetsrapporten ligget en kvalitetssamtale med deltagelse af områdechef (nuværende 
Børn og Unge Chef), konsulent fra forvaltningen, medarbejdere, forældre og ledelse. 
Udkastet til en ny model tager udgangspunkt i en læringssamtale, hvor der bringes data med, 
der laves refleksioner og handlinger. Der vil ligeledes være læringsmiljøobservationer, hvor 
en skoleleder og en medarbejder fra en anden skole laver observationer en dag. Derefter vil 
der være en læringssamtale. Der vil være to læringssamtaler om året, hvor repræsentanter 
fra bestyrelsen vil være inviteret med til den første (se vedhæftede årshjul.  

Det er beskrevet fra Rådmanden, at der skal ses på processen for det specialpædagogiske 
område, vi har dog ikke hørt nærmere til det.  

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan læringsmiljøobservationerne skal foregå 
for ikke at børnene forstyrres og presses unødigt. 

Der laves udkast til høringssvar til det kommende bestyrelsesmøde  

Covid-19  

Vi har haft et enkelt tilfælde, hvor vi har været nødt til at sende to elevgrupper hjem en fredag 
og holdt lukket om mandagen. Derudover har vi været ret forskånet, vi har dog en del elever 
og medarbejdere til test løbende. For at forsøge at dække personalefravær har vi ansat 4 
medarbejdere resten af dette skoleår. 



 

 

Evaluering af lukning; fra forældreside var der stor tilfredshed med 
kommunikationen ved hjemsendelse og gode informationer om, hvad 
forældrene skulle gøre. Der blev dog savnet en afsluttende 
information om forløbet. 
Alle medarbejdere gør en stor indsats for at få det hele til at fungere, men der mærkes også 
en træthed og en forvirring over retningslinjer, der ændres løbende. 
Vi har valgt igen at tilkøbe ekstra rengøring, som kommer midt på dagen. 
Elevtilgang og bygninger  
Vi oplever en stor elevtilgang i øjeblikket, hvilket presser os pladsmæssigt. JF har haft 
kontakt til planlægningsafdelingen mhp at få en pavillon mere. Det er svært at sige, hvor lang 
tid der går, før en evt. pavillon er klar til brug, vi håber på en hurtig proces. Der arbejdes 
sideløbende med den permanente udvidelse af skolen. Hvis alt går som planlagt, kan det 
nybyggede hus tages i brug til sommeren 22. 

Eventuelt 

I forbindelse med byggeriet af det nye H ved bygning 1 og 2, bliver legepladsen deroppe 
nedlagt, og der bliver mere pres på de trafikale forhold. Derfor startes en proces om 
etablering af legearealer og etablering af vej, hvor børnene kan køre. Samtidig mener 
forvaltningen, at vi har for stor opsparing, der afsættes derfor 1-1,5 millioner til etablering af 
ny legeplads. 
Der vil sandsynligvis blive etableret kørevej bagom bygning 1 og ligedan i den anden ende af 
byggeriet. Det vil betyde, at biler/busser kan køre ind ad den nuværende indkørsel og ud i 
enten den ene eller anden ende af byggeriet. I den forbindelse kan der ligeledes etableres 
flere parkeringspladser.  
I øjeblikket er der gang i flere forskellige projekter 

- Etablering af affaldsøer, idet vi skal i gang med affaldssortering. 

- Udskiftning af hoveddøre (betalt af en central pulje) 

- Pladsen foran er blevet brugt som vendeplads, der er derfor ved at blive bygget en mur, så 
pladsen kan blive brugt til kørsel på løbehjul mv.  

- Der bliver plantet nye træer på pladsen foran gymnastiksalen, da de gamle træer døde 
under bygningen af køkkenet. 

 


