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PUNKTER  REFERAT 

1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 

➢ Corona-
opdatering 

➢ Hjemmeside 
 

Information 
 
 
 

Kl. 17.35 – 18.00 
 
Ulla 

Inden efterårsferien havde vi et covid-
19 tilfælde på 8. årgang. Ingen 
yderligere elever og lærere smittede. 
Skolen har en kommunikationsgang i 
forhold til dette og benytter den gode 
hjælp fra kommunens taskforce. 
Der er fortsat opmærksomhed på 
hygiejne og afstandsregler. 
 
Der har været afholdt 
informationsmøde for kommende 1. 
årgang virtuelt. Vi ser frem til at kunne 
mødes fysisk i fremtiden. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 
 

Kl. 18.00 – 18.15 
 
Eleverne 

Vi forventer, at der skal arbejdes med 
elevernes trivsel i Elevrådet ud fra 
trivselsundersøgelsen. 

4. Ordensregler 
Der er et ønske om at 
lave en præcisering 
angående påklædning. 
Forslag: Påklædning må 
ikke være forstyrrende 
for læringsmiljøet 
 

Beslutning 
 
 

Kl. 18.15 – 18.25 
 
Ulla 
 
Se Bilag 

Der er ikke opbakning til en sådan 
ordensregel. Vi vil gerne værne om 
elevernes mulighed til at udtrykke 
personlighed og stil også i påklædning. 
Påklædning er også en del af 
ytringsfriheden og dermed skal den 
ikke røres. 
Der opfordres til at der tales om 
ordensregler i de enkelte klasser – det 
er også en del af hensigten med vores 
ordensregler. 
Elevrådet opfordrer til at man taler 
sammen i klassen med lærerne 
omkring kropskultur dels i uge 6., men 
også løbende i trivselsundervisningen. 
 
Ordensregler:  
Det besluttes at ændre følgende: 

- vi taler, lytter og opfører os 
respektfuldt. 

- Vi passer på hinanden og 
skolen. 



PUNKTER  REFERAT 

5. Revision af Princip 13 
Sponsorering 
 
 
 

Beslutning 
 

Kl. 18.25 – 18.50 
 
Oplæg Marie/Christina 

Princippet rettes til og besluttes 
endeligt på næste møde. 

6. Budgetopfølgning – 
overførelser 

 
Information 

Kl. 18.50 – 18.55 
 
Ulla 

Skolen ønsker at overføre eventuel 
overskydende økonomi til 2021, som 
specifikt skal benyttes til skolens 
udearealer. Vi har behov for tid til at 
undersøge og gennemføre dette 
projekt, så det bedst muligt støtter op 
om skolens nuværende ind- og 
udvendige læringsmiljøer 

 PAUSE  

7. Stormøde. 
Drøftelse om hvornår vi 
kan afholde et møde 
samt emnet 
 

Beslutning 

Kl. 18.55 – 19.10 
 
Ulla/Karen 
 
 

Emneforslag:  
- Digital dannelse (Center for 

digital dannelse)  
- Styrkelse af 

forældresamarbejdet i 
klasserne og forældreansvar 

 
Da det ikke er muligt at afholde 
stormøde, ønsker vi i stedet at afholde 
et møde med kontaktforældrene. Det 
kunne være et panel – spørgeaften til 
vores kontaktforældre med SB og 
ledelse. 
 
Det besluttes at afholde et virtuelt 
møde for kontaktforældre-netværket. 
Det bliver d. 26. nov. hvor der skal 
drøftes forældreansvar på den første 
time af det ordinære møde. 

8. Forældrenes ansvar 
Med udgangspunkt i 
vedhæftede bilag drøftes 
punktet 
 

Drøftelse (se bilag) 

Kl. 19.10 – 19.30 Teksten skal revideres, både 
indholdsmæssigt og  sprogligt. Ledelsen 
laver et oplæg, som drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
Sendes ud til skolebestyrelsen til 
kommentarer. Det skal danne grundlag 
for en drøftelse mellem  

9. Præsentation af 
hjemmesiden 
 

Information 

Kl. 19.30 – 19.45 Den nye hjemmeside vises. Den er 
stadig under udvikling, men pt. er det 
vigtigste lagt ind. 

10. Evt. 19.45 – 20.00 Valgfag – hvilke valgfag er det som 
udbydes på 7. og 8. årgang?  
Det er pt Håndværk og Design, Musik 
og Billedkunst. Skolen kan vælge i 
stedet at udbyde Madkundskab, dog 
mangler vi linjefagsuddannede lærere 
til faget. 
 
Det er et lovkrav, at der udbydes 
Håndværk og Design. 
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Punkter til opfølgning Opfordring til følgende punkter: 
Ansvarlighed – hvordan hægter 
skolebestyrelsen sig op på dette. 
Vedtagelse af ferieplaner for de 
kommende 2 år 
Drøftelse af valgfag til 7. og 8. 
årgang. 
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