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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Afbud: 

Elevrådet. 

1 Godkendelse af 

dagsorden og 

referat 

18.45 Dagsordenen og referatet godkendt  

2 Nyt fra elevrådet 18.50 Afbud fra elevrådet – de har ikke haft 

mulighed for at mødes 

 

3 Dimission og sidste 

skoledag 

19.00 Det er planen, at der afvikles dimission 

onsdag den 24/6, ”Sidste skoledag – 9. 

årgang” den 25/6 og fredag den 26/6 sidste 

dag før sommerferien for alle elever. 

 

Program for dimissionen og sidste skoledag 

afhænger af Covid 19 situationen – blandt 

andet: ”hvor mange må vi samles?”. 

 

”Sidste skoledag” planlægges lokalt, men det 

centrale kan indgå i dagen for de unge. 

Eleverne skal selv være med i planlægningen. 

 

Eleverne orienteres og informeres om 

processen. 

 

 

 

4 Nødundervisning 

og tilbagevenden 

til skolen 

 

Hvordan inddrager 

vi eleverne i 

processen? 

19.10 Erfaringer og opdatering på status, Herunder 

En drøftelse af opmærksomhedspunkter i den 

videre proces – opsamling og igangsættelse af 

læringsproces: Hvilken viden skal vi tage med 

videre? 

 

Kommunen har en beredskabsplan for 

nødsituationer (som Covid 19), som siger, at vi 

bl.a. skal føre logbog over beslutninger i 

perioden. Vi har aftalt en logbog, der er tæt på 

undervisningen. Alle klasseteams udfylder en 

skabelon med skema for undervisning i uge 

19, status på opfyldelse af faglige mål i fagene 

under nødundervisningssituationen, samt en 

beskrivelse af, hvad der er gået godt, hvad vi 

skal arbejde for holde fast i fremadrettet, og 

hvad der har udfordret. Inge vil samle op og 
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give et samlet billede på dette til næste SB-

møde.  

 

Derudover laver SLF-læringsvejledere 

erfaringsudveksling på tværs af skoler omkring 

samme temaer.  

 

Lokalt laver vi også en evaluering blandt 

eleverne og forældrene. Vi ønsker en kvalitativ 

evaluering med repræsentative grupper. 

 

5 1:1 Chromebooks 20.00 Oplæg ved Inge om rammerne omkring 

ChromeBooks, og hvilke temaer/tiltag, vi 

bør/skal arbejde med ifm, at alle elever fra 2.-

9. årg. får en Chromebook udleveret i august. 

 

Drøftelser i bestyrelsen: 

- Er der andre/nye intentioner i 

brugen af chrommebook set i 

forhold til brugen at pc´erne pt.? 

- Skal eleverne have chromebooks 

med hjem hver dag? 

- Der er ingen spærring på hvad 

chromebook kan (kan vi styre hvad 

børnene kan på nettet, etc) 

- Forsikringsspørgsmål? 

- Informationer til forældrene. 

Hvordan må eleverne bruge 

chromebook hjemme? 

- Hvad med håndskrift? 

- Hvad med ordbog? 

- Hvordan bliver chromebook brugt i 

undervisningen? 

- Hvordan bliver chromebooks brugt i 

fritiden /SFO? 

- Ordensregler/digital dannelse 

 

Beslutning: 

Principudvalget gennemser principperne og 

kommer med udkast til reviderede-/nye 

principper. Rikke, Camilla, Inge 

 

Se bilag om 

Chromeboo

ks fra B&U 
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6 Proces omkring 

budgetbeslutninger 

20.30 Opfølgning på budgetbeslutning og proces 

omkring disse – herunder opfølgning på punkt 

fra sidst 

Processen omkring klassesammenlægningen 

iværksættes tirsdag den 2/6. 

Inges procesplan gennemgås  

Da hovedlærere i klasserne holder ferie og 

kl.lærer fra 1.e først er tilbage 11.06, starter 

sammenlægningen først der. Inge har udsendt 

ny procesplan. 

 

 

7 Årshjul 20.45 Temapunkter for næste skoleår: 

Bordet rundt: Hvad er vi hver især optaget af 

 

Interesse for temapunkter: 

- Netetik 

- Udeskole 

- Kantinen 

- Lejrskoler 

- Spansk som fag/valgfag 

- Digitaldannelse 

- Fundraising 

- Kommunikation til forældrene 

- Differentierede gruppestørrelser i 

undervisningen 

- Elevdemokrati 

- Større drøftelse at budgettet  

- Overgange 

- Mål- og Indholdsbeskrivelser for 

SFO 

Forbered 1-

3 punkter 

du er 

optaget af 

og som 

bestyrelsen 

/skolens 

medarbejde

re skal 

arbejde 

med næste 

skoleår 

8 Sommerafslutning 21.00 Planlægning af næste SB-møde – hvor, hvem, 

hvad 

 

Først et ordinært møde - herefter spise/hygge. 

(mødet er den 17/6)  

 

 

 

9 Gensidig 

orientering 

21.10 • Status på SB-valg. Der er pt ingen 

kandidater. Opslag genudsendes på 

AULA, men også andre steder – f.eks. 

Facebook   
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• Ansættelser. Der skal ansættes en 

pædagogisk leder i indskolingen og 

med funktioner i Kridthuset. Inge 

udarbejder en procesplan 

 

• Ekstra bevillinger – fremrykning af 

diverse udbedringer på skolen 

 

 

 

10 Evt. 

 

21.20   

11 Punkter til næste 

møde 

21.25 - evaluering af nødundervisning 

- Trivsels- og sundhedsmålingen (ikke næste 

gang) 

 

 

 


