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Skolebestyrelsesmøde – referat - tirsdag d. 20. okt. 2020, kl. 16.15-17.00  
Mødelokale Senatet  
 
Deltagere: Muzhda, Salma (elevrådsrep.), Cicek (SB-formand), Fahim, Anette, Rani 
Afbud: Michelle 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  OK 

 

2. Forældremøder 7/10-2020 Tilbagemeldinger på forældremøderne d. 7/10-2020: 

 

• Vanskeligt at finde ud af, hvor man skulle være 

• Orientering til forældre skete sent – reminders blev 

ikke udsendt eks. fra udskolingen via ugebrev 

• Nogle forældre gik frem og tilbage – svært at bevare 

koncentrationen 

• Dagtilbuddet havde samtidig også et arrangement på 

dagen – hvilket også blev oplevet som lettere kaotisk 

sammen med skolens arrangement 

• Tidspunktet på dagen kunne være et problematisk 

tidspunkt for afvikling, da børnene reelt da lige vil 

være kommet hjem fra skole/institutioner mv. (særligt 

set i lyset af at flere forældre for sent via Ugebrevet 

fra klasseteamet blev gjort opmærksom på 

ændringerne, der var foretaget i ’sidste øjeblik’ ifa. de 

seneste Corona-retningslinjer   

3. Skoleindskrivning 2021  
 

o Orientering om skolens indskrivningstiltag for 

nuværende – herunder bl.a. ’Stemme dørklokker’ fra 

skolens side ift. potentielle skolestartere. Ligeledes 

tiltag for besøg og møde hos daginstitutioner af 

repræsentanter fra skolens ledelse og personale d. 

22/10 hhv. 29/10. Endelig forventes afholdt det 

vanlige åbent-hus-arrangement ml. bh.kl. 

ledere/skolen og rep. fra DT og forældre til potentielle 

skolestartere.  

o Drøftelse: Hvad kan bestyrelsen gøre for at sikre så 

mange skolestartere som muligt pr. 1/8-2021? 

• Cicek foreslår inddragelse af elever fra 9. klasse ift. 

fremvisning af, at skolegangen på SDR leder til 

noget rigtigt godt 
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• Ved næste bestyrelsesmøde drøfter vi muligheden 

for at tage kontakt de af de kommende 

skolestartere, der allerede har børn på skolen   

• Vi vil gå i dialog med de centrale aktører og 

foreninger, der i forvejen er engageret på skolen 

og omkring skolen i lokalområdet mhp. 

understøttelse.  

4. Ombygninger på matriklen Martin fortæller/viser de forskellige bygningstiltag, der pt. 

er igangsat. Dette sker i form af en PPT samt en 

rundvisning       

5. Evt.  o ”Pensum” i Udskolingen 

Pensum-udarbejdelse er igangsat og næsten færdigt. 

Udgangspunktet er en tydeliggørelse af mål og 

forventet læringsprogression for 7-9 klasse.  

o ER2 

Der planlægges med ER2 d. 09.12 som (næsten) 

vanligt - dog under forudsætning af, at der ikke 

udmeldes yderligere/ændrede restriktioner fra 

centralt hold. Der vil ift. tidligere være krav om, at alle 

forældre bærer mundbind, når de entrerer skolen og 

bærer dette indtil alle samtalerne er overstået (dvs. 

før, under og efter afviklingen af ER for alle børn) 

 
/MBE 


