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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet/referat: Bilag 

 

1 Bordet rundt 

omkring oplevelsen 

af 

nødundervisningen: 

Undervisningen på 

skolen fra 0. – 5. 

årgang og 

fjernundervisningen 

fra 6. – 9. årgang. 

 

20.00 0.-5. årgang:  

- Børnene er glade for at komme i skole. Nogle 

børn savner at kunne lege med andre/flere børn 

end de børn de er i gruppe med. Andre profiterer 

af de faste grupper. 

 

De kortere skoledage gør godt. 

 

Der er begrænsninger – for medarbejderne - i at 

kunne bruge/tilgå diverse 

undervisningsmaterialer. Man må ikke dele 

diverse undervisningsmaterialer. 

 

Vigtigt at fastholde, hvad vi skal tage med videre 

af det, der fungerer godt. Inge fortæller, hvordan 

skolen gør det. 

 

6. – 9. årgang: 

- den virtuelle undervisning er udviklet yderligere 

og fjernundervisningen går godt. Kreative fag 

mangler (selvfølgelig). 

- Fjernundervisning går bedst, når  undervisning 

og virtuelle møder rammesætter de opgaver, 

eleverne skal arbejde med. 

- Godt at der nu er integreret aktiviteter i 

fjernundervisning, der fremmer fællesskabet. 

 

 

2 Igangsættelse af 

evt. proces omkring 

klassesammenlægni

ng 

 

20.20 Processen udskydes/igangsættes om 14 dage. 

(til 26/5 – næste SB-møde) 

 

 

 

 

 

 

3 

Igangsættelse af 

proces omkring SB-

valg 

 

 

 

 

 

20.30 

Det aftales, at processen vedr. SB-valget 

igangsættes.  

Er der for få kandidater, der opstiller, 

iværksættes suppleringsvalg efter sommerferien 

 

 Inge samarbejde med Rikke om materiale vedr. 

SB-valget – herunder tidsplan. 
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4 Opmærksomhedspu

nkter i forhold til 

resten af skoleåret – 

herunder nye 

retningslinjer om 

afstand og 

gruppedannelse i 

klasserne 

• 0.-5. klasse 

• 6.-9. klasse 

 

20.35 B & U-direktionen er i gang med at udarbejde en 

drejebog, Drejebogen fremlægges for 

skoleledelserne onsdag den 13/5 kl. 15. 

Herefter bliver vi klogere på hvad og hvordan 

rammerne for tilbagevending til skolen bliver - for 

de store elever, og om der bliver andre rammer 

for de små elever? 

Herefter kan vi påbegynde planlægningen.  

 

Inge melder tidsplan ud til forældrene, så de véd, 

hvornår de kan forvente nærmere information.   

 

 

5 Opmærksomhedspu

nkter og procedure i 

forhold til opstart af 

kommende 

0.klasser (elever og 

forældre) 

 

20.55 Pernille orienterer: 

- Processen med afsæt i vores sædvanlige 

procesplan og ud fra, hvad der er muligt i 

relation til Covic19. Besøg af 

børnehaverne bliver ikke til noget i år 

- Skoletræfdagene planlægges på en 

anden måde, men med udgangspunkt i, 

hvad vi véd, der er vigtigst for børnene:  

Mødet med skolen og kommende 

klassekammerater 

- Skolestart (første skoledag) for 0. 

klasserne kan måske ændres alt 

afhængig af forsamlingsforbuddet, etc. 

 

 

6 Evt. 

 

21.05 - Chromebooks forventes leveret til Skolerne før 

ferien – pt er de strandet i Kina. 

- Der er ansat en ny lærer i stedet for Lene 

Søholt, der har sagt op pr. 1. august. Det er Allan 

Ipsen, som kommer fra Kragelundskolen, som 

blandt andet skal undervise i dansk og engelsk i 

vores indskoling 

 

7 Punkter til næste 

møde 

21.10 - Chromebook. Hvilke rammer skal vi sætte 

omkring vi nu får 1:1-device fra 2. – 9. årgang. 

- Dimission – onsdag den 24/6 – status og evt. 

beslutning 

- Sidste skoledag – status og evt. beslutning 

- klassesammenlægning, hvis aktuelt 

 

 

     


