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Skolebestyrelsesmøde – REFERATET - tirsdag d. 16. marts. 2021, kl. 1615 - 1700  
Mødet afholdes via TEAMS  
 
Deltagere: Cicek, Muzhda, Michelle, Frank, Martin, Rani,   
Afbud:  
Ref.: MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt. 

2. Coronastatus 

og -opfølgning 

Orientering og drøftelse  

Status på følgende: 

• Yderligere genåbning for 5.-9. kl. Yderligere 

udmelding påregnes ifm. Statsministeriets 

forventede udmelding senest d. 23/3-2021. 

Herefter meldes nærmere ud til alle ift., hvad der 

skal ske efter påske.  

• Revideret drejebog fra Børn og Unge og skolens 

lokale udmøntning. Begge dele er fremsendt) 

• Det lokale Kvik-Testcenter på skolen: 9. kl. elever, 

der er fyldt 15 år, kan benytte sig af test-centeret 

(tirsdag og fredag). Elever under 15 år skal der 

indhentes forældresamtykke på, inden testning må 

ske. Skabelonen til samtykkeerklæringen er dog 

endnu ikke udsendt fra Børn og Unge.  

Planen er at også elever på 5.-8. kl. kommer til at 

kunne benytte det lokale Kviktest-center - 

nærmere orientering følger ift. hvornår disse 

elever kan benytte testcenteret   

• Trivselsforløb: Folketinget har afsat midler til 

trivselsforløb på skolerne frqa nu og frem til 

sommerferien. Vi afventer dog fortsat udmelding 

fra Børn og Unge ift. hvordan og hvornår og ikke 

mindst hvor mange midler der lander på de 

enkelte skoler. Indtil da fortsætter og forstærker vi 

de trivselsforløb, der pt. allerede er igangsat for 

enkelt elever på 5.-9. kl. 

3. Elevtrivsel 

Orientering og spørgsmål  

 

• Den Nationale Elevtrivselsmåling (0.-9. kl.) for 

Undervisningsministeriet samt den Kommunale 

Sundhedsmåling (4.-9. kl.) skal afvikles inden 

sommerferien.  

Lokalt afvikler vi målingen i maj måned.   

Der er i sidste uge udsendt forældrebrev på Aula, 

hvor forældre skal give besked om, hvis de IKKE 
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ønsker deres barn skal deltage i den Kommunale 

Sundhedsmåling.  

Resultaterne af målingen dagsordenssættes i 

Skolebestyrelsen efter endt afvikling.    

4. Nyt skoleår 2021/2022 Indretning af Læringsmiljøer i Øst/Vest 1/8-2021. 

Handler konkret om etablering af fagmiljøer – vi 

fortsætter her rejsen for kontinuerligt at forbedre vores 

fysiske læringsmiljøer, således vores elever har de mest 

optimale læringsbetingelser. Projektmæssigt har vi derfor 

entreret med en arkitekt samt grafisk designer som 

sammen med det pædagogiske personale udarbejder 

konturerne for en justering af vores nuværende fysiske 

rammer. Processen forventes afsluttet d. 24.03 – herefter 

forberedes diverse rum klar til realisering d. 01.08.  

5. Budget 2021 

Fremlæggelse v/Rani Q&A 

Udskydes til ekstra ordinært SB-møde tirsdag d. 23. marts 

2021. 

6. Evt.  Intet 

 


