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                         Den 28. januar 2021 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
27. januar kl. 17-19.30 på Teams 

(I vil blive indkaldt via jeres mail) 
 

Til stede: Bente Kjøgx, Thomas Saks, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Laursen, Bodil Wesenberg 
Lauritzen, Mette Nymand, Morten Per Jørgensen, Camilla Stræde, Sebastian Røysland Maltby, Lotte 
Risom, Liv Volde Andersen, Mette Bang Wilken, Dorte Reedtz og Dorte Wilms. 
 
Ikke til stede:  
  
1. Eventuelt 
Intet 
 
2. Kort orientering  
Formanden orienterede om: 

o Skolerådsmøde med deltagelse af Edda, - direktør, hun er et lyspunkt i skolevæsnet – gode 
ambitioner. 

o Forvaltningen vil gerne understøtte pilotprojekter, evt. pedelbolig som led i 
omstillingsprogrammet.  

o Ønsker trafikale løsninger – udvalg i skolerådet, skolebestyrelsesmedlemmer er velkomne i 
udvalget 

o Oplæg til kontaktforældre, inspiration til hvordan man kan skabe glæde i en Corona tid. 
Inspirationsoplægget sendes til alle forældre på mandag. 

o Omstillingsprogrammet er forsinket pga. Corona. Omstillingen skal ske i dialog med 
skoleledelserne.  

Lærerne orienterede om: 
o Flere lærere er både hjemme og på skolen. Lærerne mødes i fagteam og laver idebank.  
o Indskolingen er kommet godt i gang med Teams. Ungerne er seje og lærer at agere i mediet og 

hjemmeundervisningen. 
Eleverne orienterede om: 

o Det faglige niveau er er højt, der er opmærksomhed på at opretholde trivsel, der er ved at opstå 
en mental træthed, bekymring vedrørende valgfag. Eleverne oplever, at de lærer mere end ved 
nedlukningen sidste år, men det er også hårdt. 

o Affaldssorteringen er på stand by lige nu i elevrådet. Afventer kommunens udspil. 
o Festudvalg på stand by indtil Corona tillader, at vi igen kan samles. 
o Elevrådet vil gennemføre en trivselsundersøgelse og har opmærksomhed på at forbedre online 

skoledagen.  
o Ønske om at udvikle madordningen - vegetariske og veganske alternativer.  
o Fælles elevrådsmøde, hvor Mad- og måltidspolitikken og fjernundervisning var temaer. 
o Kamera på i fjernundervisningen. Det er godt for det sociale aspekt. 
o Overvejelser om begrænset skema. 
o Behov for mere bevægelse. 

 
Ledelsen orienterede om 
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o Begyndende planlægning af skoleåret 2021-2022, Corona situationen, ansættelse af ny 
skoleleder. 

 
3. Lektiepolitik  
Lektiepolitikken er blevet fremlagt og behandlet af lærergruppen, herefter har Dorte Wilms og Bente 
Kjøgx arbejdet med at implementere de forskellige input og at forenkle politikken. Vi er optaget af 
hvornår lektier har en effekt på elevernes læring.  
Skolebestyrelsen godkendte lektiepolitikken. 
 
4. Den digitale strategi 
 Den digitale strategi er gennemskrevet i forhold til kommentarer fra sidste skolebestyrelsesmøde,  og 
IT-vejledernes gennemskrivning i dialog med Thomas Saks, Dorte Wilms, Bente Kjøgx 
Bestyrelsen godkendte den digitale strategi. De har et ønske om forholdsvis hurtigt at få beskrevet de 
resterende kompetenceområder. Forslag om at de vigtigste pointer samles i et kort skriv  
 
5. Sundhedsstrategien  

Forslag til ændret sundhedspolitik ved Liv og Sebastian 
Elevrådet ønsker muligheden for at ændre mad og måltidspolitikken. De oplever, at den er meget 
striks. Elevrådet ønsker, at eleverne må medbringe sukkerholdige ting til fødselsdage og til særlige 
lejligheder. Elevrådet ønsker ikke, at det skal være dagligt, at der er søde sager i skoletiden.  
 
Den overvejende del af forældrene i skolebestyrelsen ønsker ikke at ændre på skolens mad- og 
måltidspolitik. Det er en overvejelse, at vi kan præcisere ”helt særlige lejligheder”.  
Der var enighed om, at emnet tages op på en senere tidspunkt. 
 

6. Corona  
Status vedrørende rammerne for fjernundervisning og nødpasning: 
Ledelsen har løbende evaluerings møder med årgangene. Her har vi fokus på: 

• Fjernundervisningen 

• Variation i undervisningen på og udenfor skærmen 

• Bevægelse 

• Kreative opgaver 

• Tilbagemeldinger fra forældre 

• Sårbare børn og familier 
 
Fokus fra forældregruppen på at idrætsundervisningen skal ind i fjernundervisningen.  
Punkt til kommende møde: Hvordan fejrer vi, når vi kommer tilbage til skole. 
 
7. Personlige  

Bente Kjøgx og Bodil Wesenberg Lauridsen orienterede om processen vedrørende ansættelse af ny 
skoleleder. Interviewgruppe blev besluttet, og deltagere til ansættelsesudvalg er formand og 
næstformand.  
 

 
Referent Dorte Wilms 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/

