
 

 

Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00 – 19.30  
Mødedeltagere:  

Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Lisbeth Gasbjerg, Jimmy Bang 

Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Dorte Hertz, Susanne Broe 

Laursen og Per Jensen 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B) 

 Dagsorden og referat godkendt. 

 

2. Nyt fra elevrådet (O)  

 9. årgang vil gerne have afklaring i forhold til sidste skoledag og ”prøver”. 

Elevrådet kan evt. evaluere på den virtuelle undervisning.  

 Vi skal følge op på Anders` kontakt info. 

 

3. Nyt fra ledelsen, som bl.a. indeholder status på den anderledes situation, vi står i (O) 

 

 Vi er åbnet op, og vi følger anbefalingerne bedst muligt.  

 Vi er startet op med nødundervisning i udskolingen. 

 Vi arbejder med at strukturere en god afslutning for 9. årgang og finde en god form 

for afslutningen af fagene. 

 Der bliver opfundet nye kreative måder at undervise på, og den virtuelle 

undervisning fungerer godt. 

 En lærer har taget orlov pga. nervøsitet for corona smitte 

 Vi bruger vikarer, men i mindst muligt omfang. 

 Personalet yder kæmpe indsats og er ved godt mod. 

 Fantastisk samarbejde med SGG og det fungerer rigtigt godt for 3. årgang på SGG. 

 

 

4. Velkomst til ny afdelingsleder Eva, som præsenterer sig kort (Eva deltager i Skype-mødet 

indtil punkt 5) 

 Eva præsenterer sig selv.  

5. Nyt princip om klassedannelser fremlægges ved Hanne. Princippet ønskes vedtaget på 
mødet (O+D+B) (bilag) 
Princippet skal være læst inden mødet med henblik på eventuelle rettelser eller tilføjelser.  

 HDP præsenterer princippet. Afsnittet ”Klassedannelse ved skolestart 0. klasse” 
skal væk, ellers godkendes det. Princippet sendes ud sammen med referatet.  
 

6. Planlægning af skolebestyrelsesvalg 2020 – 2 forældrerepræsentanter er på valg. (O + D) 
Valgmødet skulle iflg. skolestyrelsesvedtægten have været afholdt senest 18/4, og Martin 
og SL skulle lave plan for dette. På grund at Corona-krisen har dette ikke været muligt. Den 
centrale melding er, at man afventer en lovet vejledning fra ministeriet, og at vi skal afvente 
den samt, at man ikke skal regne med valf før efter ferien.  Skal der kommunikeres noget 
ud til forældrene? 



 

 Medarbejderrepræsentanter vælges nu, og det skal kommunikeres ud til personalet. 

 Skolebestyrelsen formulerer en besked, herunder kommunikeres det udskudte 
skolebestyrelsesvalg. 
 

7. Inklusion og Princip for den inkluderende skole. (O + D) (bilag) 

Inklusion><mange børn med særlige behov og som visiteres til specialtilbud er en 
”Brændende Platform” både nationalt, kommunalt og lokalt, hvad gør vi på MBS? + 
opdatering af princippet. 

 Udskydes til næste møde 
 

8. Opfølgning på kvalitetsrapporten. (O+D)  

- Undervisningsprocenten 
- Linjefagsdækningen 
- Elevernes høje trivsel 
- Andelen af elever med lave karakterer 
- Tidlig sprogindsats 

Undervisningsprocenten 

Vi har endnu ikke modtaget data. 

Linjefagsdækningen 

Skolen bestræber sig altid på, at lærerne har de rette kompetencer til de opgaver, som de skal 
løse. Hvis lærerne har kompetencerne, så skal de også tildeles linjefagskompetencen. Det er 
vigtigt med en opmærksomhed på det. 

På 0. årgang kan der justeres i registreringerne. 

Elevernes høje trivsel 

Vi har ikke et svar på, hvorfor vores elever trives så godt. Dejligt med ting der lykkes. 

Andelen af elever med lave karakterer 

Ikke nogen konkret forklaring, men vi kan prioritere flere ressourcer til de elever, der trænger til et 
fagligt løft. 

Tidlig sprogindsats 

Indsatsen på to-sprogs området skal øges, og man er i gang med en større omrokering på 
kommunalt niveau. 

 

9. Status på sygefravær blandt personalet og status i forhold til brug af vikartimer fremlægges 
ved Susanne (O) 



 

 Sygefraværet er desværre gået den forkerte vej. Vi har en del længerevarende 
sygeforløb, men ikke ret meget ”dag til dag” sygefravær.  
 

10. Høring i forbindelse med timefordelingsplan og orientering vedrørende personalestatus ved 
Susanne (O + B) (bilag timefordelingsplan) 

 Ministeriet har justeret på enkelte årgange. 2. årgang får ekstra dansk time. 3. 
årgang en times dansk mere. 3. årgang skal have HDS. 5. årgang får en time mere 
tysk. 6. årgang får en lektion billedkunst, den tages fra idræt. 9. årgang får en 
lektion historie mere.  

 Yderligere beslutter vi, at 9. årgang får en lektion geografi mere. Det er vigtigt, at vi 
følger op på udbyttet og inddrager elever og lærere i evaluering. 

 Personalestatus er, at vi skal afskedige en pædagog, og at der ikke sker ændringer 
på lærersiden.  

 SGG pædagogerne vil frem over kun være med på 3. + 4. + 5. årgang. 
 

11. Årsberetningen (D+B) (bilag).  Input + godkendelse og hvordan videreformidles den? 

 Jimmy uddyber i forhold til indsatsen omkring de ”Fællesskabsskabende aktiviteter”  

 Lisbeth skriver en teaser, hvor hun fortæller, at beretningen kommer.  

 Martin sender beretningen til SL 

 Den sendes ud til alle forældre i mail og placeres på hjemmesiden. 

 Teaser skal sendes fra skolebestyrelsen. Får personalet teaseren? 
 

12. Forslag til punkter på næste dagsorden  

- Plan for hvordan vi arbejder med at lave anti-mobbe-strategi fremlægges ved 
Susanne, Hanne og ny afdelingsleder.  

- Fællesskabsskabende aktiviteter – arbejdsgruppen fremlægger. 
- NB: Forældrevalgte skal mødes og aftale deres bud på indsatsområder for næste 

skoleår inden maj-møde. 
- Skoleafslutning. 
- Bygningsstandard. 

 

13. Eventuelt 

 Ventilation på skolen bliver en stor opgave. 

 

 


