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Skolebestyrelsesmøde – Teamsmøde 
Referat - tirsdag d. 22. sept. 2020, kl. 1615 - 1700  
 
Deltagere: Frank, Muzhda, Cicek, Anette, Asim, Michelle, Rani 
Afbud: Rahmo, Zeinab, Fahim,  
Ref. MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  OK. 

 

2. Status på COVID-19  
- Ifa. statsministerens pressemøde fredag 

18/9-2020 og evt. nye udmeldinger fra 

Børn og Unge   

- Lokal håndtering 

- Hvordan sikrer vi det bedst mulige 

samarbejde ml. skole/hjem under 

coronaen og det længere perspektiv vi 

ser ud til at kigge ind i (efterår/vinter) 

Hovedessensen fra børn og Unge er, at vi 

fortsætter som hidtil. Det betyder konkret, at vi 

fra skolernes side fortsætter med den drejebog 

som udsendt d. 03. september. 

Næste SB-møde afvikles som alment fysisk 

møde. 

Fra skolens side er vi ikke klar til at rulle ud med 

Elev-Review med fysisk fremmøde, så 

alternative afviklingsformer vil findes i stedet. 

Al social aktivitet ift. skolens aktiviteter er aflyst 

til videre – dette omhandler også bl.a. 

skolefesten til februar (Evt. anden form vil 

måske finde sted). 

Offentlig transport kan finde sted (mellem 0900-

1500) fra skolens side.  

 

Cicek/Michelle. 

Ønske omkring tilbagemelding i forbindelse med 

ER1 ift. børnene. Ligeledes mangler ugebreve, 

så man kan følge med i aktivitetsniveauet. 

SV. Opfølgning foretages i indeværende uge ift. 

medarbejdere/årgange – alle forældre kan 

forvente en tilbagemelding. 

 

3. Skoleindskrivning 2021  
- Rådmand Thomas Medom har besluttet, 

at skoleindskrivningsperioden fremrykkes 

med start allerede fra efterårsferien i 

stedet til december som normalt. Således 

sikres forældrene en længere 

indskrivningsperiode. Børn og Unge har 

samtidig igangsat en kampagne mhp. at 

Orientering fra Rani ift. en længere 

indskrivningsperiode.  

Fra skolens side er vi interesseret i gode ideer 

ift. fortsat at hjælpe til rekruttering til skolen. 

Mere følger på senere møde. 
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flere forældre til at vælge folkeskolen –

helst den lokale folkeskole.  
 

 

 

 

 

4. Regnskab 2020 – gennemgang ved RH Med vores tidligere beregning af budget – da 

ser det meget fornuftigt ud. I lyset af dette da 

afdrages fortsat ift. skolens gæld, ligesom vi 

fortsat foretager investeringer ift. vores elever: 

1. Spisepladser/opholdspladser til elever i 

forhallen. Handler om fordeling og 

sikring af afstand mellem elever 

2. Indkøb af 2 stk. mini-busser for 

ekskursioner ud af huset 

3. ADK – automatisk dørkontrol på døre, 

opstart på yderdøre, således vores 

bygninger kan sikres i højere grad. 

Tiltaget kommer som følge af indkøb af 

berøringsfrie døre (skydedøre). Vi starter 

op med ’skallen’ (yderdøre).  

 

4. Evt.  Kort orientering omkring ’Kendte voksne’ jf. 

fremsendt orientering. 

Ellers intet 

 
/RH 


