
 

 

Til stede 
Dan Seiberg Søberg, forældrerepræsentant  
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
Morten Bjelgart, forældrerepræsentant 
Christian Barfod, forældrerepræsentant  
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Charlotte Holm Kjær, forældrerepræsentant 
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant  
Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant 
Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant 
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
Jens Frostholm, skoleleder 
 
 

 
Viby J., d. 17. december 

 
 
Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 14. december 2020 

 
 
Godkendelse af referat og dagsorden  
Ingen bemærkninger 
Opfølgning på retningslinjer for skole/hjem samarbejdet   
Beskrivelsen af forældresamarbejdet er en ramme, som medarbejderne kan tage 
udgangspunkt i, når der laves aftale om samarbejdet med forældrene. 
Ulla foreslår, at vi tager beskrivelsen op igen f. eks i LMU, idet den er udarbejdet tilbage i 
tid.  
Telefonopkald kan fylde en del, når der kommer opkald i løbet af dagen, hvor det 
pædagogiske personale skal gå fra eleverne til telefonen. 
Bjarne foreslår, at forældre skriver på AULA, at de gerne vil ringes op, der kunne også 
være mulighed for at lægge en telefonbesked i receptionen. 
Jens F., Lisbet og Ulla reviderer beskrivelsen til førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Kladde til høringssvar  
Udkastet til høringssvar gennemgået. Jens F., der er lidt forslag til rettelser. Lisbet og Jens 
retter til. 
 
Orientering fra Jens Frostholm 
Vi afventer svar på afgørelse om en ny pavillon, så snart den er kommet, bestilles en ny 
pavillon 
Grundet Corona er der blevet aflyst byggemøde i denne uge, mødet rykkes til efter nytår 
Corona 
Presset bliver større og større i forhold til fravær til testning. Hvis situationen udvikler sig 
yderligere, kan vi være nødt til at søge om at gå over på nødundervisning. I givet fald 
bliver der indkaldt til et hastemøde i bestyrelsen. 
Vi er i gang med at lukke to elevgrupper ned, så der i alt er 6 grupper lukket. 
Vi kender selvsagt ikke restriktionerne efter nytår, men vi forventer ikke nedlukning som i 
marts, men der kan blive tale om nødundervisning. 
Lone fortæller, at det tlf.nr. vi havde skrevet ved nedlukningen af S ikke var det første nr., 
der skulle ringes til, vi tjekker op på, hvad retningslinjerne for nedlukning siger. 
 



 

 

Charlotte fortæller, at hun gik gennem egen læge for at få hurtig 
adgang til testning af hendes søn. 
 
Eventuelt 
Chromebooks 
Vi har fortsat ikke fået besked om, hvornår vi får Chromebooks, men vi rykker jævnligt for 
svar. 


