
Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. april kl. 20 (virtuelt) 

 

 Deltagere: Rikke, Tine, Thomas D., Mads, Camilla J, Camilla, Marie (forældre) 
                    Thomas, Torben (medarbejderrep.). Kurt og Inge (ledelse/sekretærer) 
Afbud: Elevrådsrepræsentanterne 

Dagsorden: Referat: 

1. Kort status på 
nødundervisningen ifm 
COVID19 ved Inge 

 

- Vi har fået en god ”genstart” på skolen i uge 16  
- De enkelte klasser er delt op, så de er i to lokaler 
- Udearealerne er opdelt. Her er børnene i legegrupper på 5 – 

6 elever 
- Alle lokaler er i brug (minus faglokaler) 
- Helt almindeligt fremmøde blandt eleverne  undtaget et par 

familier, som vi er i kontakt med 
- Alle medarbejdere er mødt frem (en enkelt  syg – ikke 

Covid19 relateret) 
- Kommunikation: Primært foregår det på AULA. Forsøgt 

samlet i A-Z 
- Standpunktskaraktererne bliver ophøjet til 

eksamenskarakter 

2. Bordet rundt - hvad 
oplever vi? Forældre-
perspektivet og medarbejder-
perspektivet på den aktuelle 
situation: Kommunikation, 
undervisning, virtuel 
undervisning m.m. 

 

Input ift. fjernundervisning: 
- Fjernundervisning fungerer generelt godt  
- Fjernundervisningen er blevet kvalificeret bl.a. med 

gruppearbejde i Google Meet 
- Eleverne oplever, at der er forskel på mængden af 

skolearbejde mellem årgangene i fjernundervisningen. Fra 
1,5 time dagligt til 6 timer 

- Faste mødetider hjælper til at holde struktur på hverdagen 
hjemme 

- Vigtigt at have fokus på det sociale ifm fjernundervisning. 
Særligt børn/unge, der ikke selv tager kontakt. På sigt kan 
det give udfordringer omkring det sociale for børnene og 
klassen som fællesskab 

- Det er rart, at planen for ugen er samlet i et dokument, som 
forældre får link til. Det giver et godt overblik. 
 

Input ift. de børn, der er startet i skole: 
- Børnene ytrer, at det er godt at komme i skole igen – ikke de 

store problemer for børnene ift. eksempelvis det at holde 
afstand og hygiejnen  

- På sigt kan det give udfordringer omkring det sociale for 
børnene med de faste legegrupper 

- Er mødetidspunktet om morgenen for sent? Ønske om at 
kunne starte undervisning 8.30 

- Det fungerer godt med tjek in / tjek ud tid for eleverne 
- De små ”klasser” med en voksen pr. 12 elever er godt for 

nogle børn ligesom den reducerede skoletid 
- Det er godt med de mange ture ud af huset 

 
Input ift. til kommunikation: 



- Kommunikation til forældrene (AZ) er super godt. Samlet 
info og nyeste markeret, så man ikke behøver læse det hele 
igen 

- Der kan til tider være for meget kommunikation – kan 
betyde, at man ikke får læst … 

 
Input fra medarbejder-perspektiv: 

- Vigtigt, at vi har fokus på variation i undervisningen 
(fjernundervisningen kan godt foregå udendørs – 
idrætsopgaver / biologi opgaver / etc.) 

- Fjernundervisningen er hårdt arbejde. 
Medarbejderne mangler også kollegiale relationer både i 
forhold til det professionelle og det sociale – selvom vi 
mødes virtuelt 

- Det kan være en udfordring at holde  afstanden på 2 meter 
mellem grupperne i den store pause i skoletiden. Vi arbejder 
videre med rammerne i forhold til det 

 
Overordnet er oplevelsen, at både fjernundervisning og 
nødundervisning fungerer godt ud fra den ramme, undervisningen 
er underlagt. Vi skal fortsat have fokus på at styrke trivslen og det 
sociale, som vi nu kan indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Info fra Rikke: 

- Valg til skolebestyrelsen. Hvordan griber vi det an? Ny frist 
er 15.09.20 

- SFO-forældreråd. Rikke tager kontakt til formanden. 
- Kantineudvalg – tages op senere. 
- 1 – 1 devise: Det bliver Atea, der leverer chromebook til 

eleverne. Der kommer materiale til drøftelse fra 
forvaltningen  

- Anders Kofoed Pedersen – Foredraget evalueres senere 
 

3. Evt. Ønske om fysisk SB-møde så snart det er muligt 

  

 

 


