
Referat 
Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag, den 01. april 2020 kl. 16.00 – 17.30 
 

Mødedeltagere:  
Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Jimmy Søndergaard, 
Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Therese Koldby, Susanne Broe Laursen og 
Per Jensen 
 
Afholdes via Skype 
 

1. Status skolen  
 

 Forældrene holdt deres elever hjemme allerede fra uge 12 – torsdag og fredag. En 
del elever og forældre hentede bøger på skolen i starten af nedlukningen.  

 Vi bruger Microsoft teams til virtuel kontakt, men bruger også Skype til møder med 
eksterne fagpersoner. 

 Studieturen til Berlin for 8. årgang er desværre aflyst.  

 Skolefesten er også aflyst. 

 Vores nye afdelingsleder, Eva, startede i dag. 

 Vi bruger meget tid på at informere ud til forældre og elever. 

 Vi får masser af informationer fra Skanderborg kommune, men vi ved endnu ikke 
noget om, hvordan vi påbegynder skoleåbning. 

 Alle forældre blev kontaktet i forbindelse med nødpasning. Der kommer langsomt 
flere børn nu. Dette skyldes til dels, at vi tilbyder/appellerer til at sårbare børn 
kommer.  

 Vi regner med alm. prøveafholdelse og har lavet lodtrækning virtuelt af 
fordybelsesområder i dag. Det fungerede rigtigt godt. 

 Vi prøver at spare på varmen, der er kun opvarmning i området med nødpasning og 
på kontoret. Rengøringen kan vi ikke opsige, så desværre gøres der nu rent på en 
ren skole, men vi prøver at udnytte det bedst muligt. 

 Vi har netop fået ressourcetildeling for næste år. Der sker ændringer på Modtage-
klasse området, men ellers er der nogenlunde status quo. 
  

2. Status medarbejderne. 
 
Det går stille og roligt, og man begynder at finde en struktur, der fungerer. Der bliver holdt 
skole/hjem samtaler og andre møder i begrænset omfang.  
Der er meget fokus på de sårbare børn.  
Der er god dialog med forældrene omkring lektier mm.  
Microsoft teams bliver benyttet i varierende grad i de forskellige klasser og årgange. 
Der laves undervisningsfilm og mange andre nye didaktiske tiltag.  
 

 



3. Status eleverne. 
 

Eleverne har nok at se til, men lektiemængden passer nogenlunde. Lærerne er meget 
tilgængelige, eleverne kan få hjælp, hvis de har brug for det. Opgaverne/lektierne er ret 
ens, der kunne godt være brug for større variation.   
9. årgangs eleverne oplever, at de er begyndt at få flere lektier, og lærerne begrunder det 
med, at standpunktskarakteren måske skal bruges som prøvekarakter, og derfor har de 
brug for et mere nuanceret billede af elevernes faglige niveau. 

 
4. Status forældrene. 

 
Der er brug for større overblik over opgaver og lektier. Der er brug for prioritering af 
opgaverne, hvad er skal opgaver og hvad er må opgaver? Det kan være rigtigt svært for 
både elever og lærere at navigere i. 
Det er vigtigt med opmærksomhed på de sårbare børn.  
Der er en oplevelse af, at lektiemængden på 9. årgang er blevet øget med den 
begrundelse, at lærerne har brug for mere viden om elevernes faglige niveau, hvis 
standpunktskarakteren skal overføres som prøvekarakter. Det finder forældrene 
problematisk.  
Der er en bekymring i forhold til, om eleverne på 9. årgang klædes godt nok på til prøverne 
under de nuværende forhold.   

 
5. Næste møde er 23.04.20, og det holder vi fast i uanset, om det skal holdes via Skype eller 

ved fysisk fremmøde.  Martin skriver ud og informerer forældrene om det forestående 
skolebestyrelsesvalg.   


