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Skolebestyrelsesmøde – REFERAT - tirsdag d. 17. dec. 2020, kl. 16.15-17.00  
Mødet afholdes via TEAMS  
 
Deltagere: Cicek, Aasim, Rahmo, Frank, Muzhda, Salma, Rani  
Afbud:  
Ref.: MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  OK 

2. Corona • Kort status 

• Evt. bem. til skolens udsendte forældreinformation – 

intet videre  

• Or. om virtuelt møde om borgerrettede COVID-tiltag i 

lokaldistrikt Søndervang – mødet er d.d. umiddelbart 

efter indkaldte SB-møde 

3. Elev Review 2  

(d. 9. dec. 2020) 

Tilbagemeldinger: 

- ”Fungerede fantastisk godt – der var et fremmøde 

på mere end 90%” (Frank). 

- ”Det gik rigtig godt – og når det holdes virtuelt, 

giver det også god fleksibilitet i forhold til familien” 

(Rahmo) 

- ”Det gik rigtig fint – jeg havde problemer med min 

højtaler, men fik hjælp over telefonen i stedet” 

(Aasim) 

4. Skoleindskrivning 2021  
 

Status. 

Der er ca. 80 potentielle skolestartere – og vi skal gerne 

have elever til min. 2 klasser (50 elever). I den forbindelse 

skal vi gerne indskrevet de sidste elever, så vi komme i mål 

med antallet – perioden for indskrivning er frem til og 

med d. 6. januar, og samtidig ’plejer vi’ at fortsætte 

indskrivning helt frem til sommerferien. Det vil være rigtig 

fint, hvis alle sejl kan sættes til, så vores indbyrdes 

kontakter kan bruges, så vi kan nå vores mål. 

5. Regnskab Indberetning kvartal (mail udsendt 2/12-2020 – 

genvedhæftet som bilag) 

Ift. sidste fremvisning af regnskab – da ser regnskabet 

positivt ud, det forventes dermed at vi mere eller mindre 

kan komme ud med et 0, og dermed kan afvikle vores 

akkumulerede gæld.  

6. Fritidspædagogisk vision Høring om ny fritidspædagogisk vision på fritids-og 

ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. 
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Beslutning: 

Rani skimmer materialet igennem og vurderer, om vi fra 

skolens side vil foretage høringsvar.     

7. Evt.  Sygemelding for ens barn – herunder intervallet for 

sygemelding mellem 0800 – 0830 ift. om det kan volde 

familier problemer med at ringe ind i pågældende 

tidsrum. -> Punktet tages op i februar måned.  

 
 


