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Skolebestyrelsesmøde_EKSTRA-ORDINÆRT_tirsdag d. 23.03 - 2021, kl. 1615 - 1700  
REFERAT 
Mødet afholdes via TEAMS  
 
Deltagere: Cicek, Fahim, Michelle, Frank, Rani   
Afbud:  
Ref.: MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt. 

2. Budget 2021 - drøftelse  Budget 2021 + budgetbemærkninger er fremsendt forud 

for mødet. RH fremlægger, herefter drøftelse.   

 

Bem.: 

- Med budgettet er der valgt at planlægge med 3 

kommende 1. klasser, selvom elevtallet kun lige holder – 

men ved at gøre dette (fremfor evt. at tilbageholde en 

større økonomisk resurse) undgår vi en 

klassesammenlægning af de 3 nuværende 0. klasser og 

skoleårsplanlægningen fortsætter dermed med afsæt i 

denne præmis. VIGTIGT: Såfremt elevtallet når det 

opgøres pr. 5/9-2021 er faldet og der dermed ikke tildeles 

resurser til alle 3 klasser på kommende 1. årgang, skal 

forventes en personaletilpasning herefter.  

 

- Ligeledes foretages større investering i læringsmiljøer til 

gavn for eleverne iht. forbedring af det faglige miljø samt 

for almen trivselsunderstøttende for eleverne. 

 

Da bestyrelsen ikke havde tilstrækkelig fremmødte 

medlemmer til mødet – og dermed formelt ikke var 

beslutningsdygtige ift. en godkendelse – blev det i stedet 

aftalt, ”at såfremt der ikke modtages yderligere 

kommentarer fra øvrige skolebestyrelsesmedlemmer 

senest fredag d. 26. marts kl. 12:00, betragtes Budget 

2021 som godkendt”.  

3. COVID-19 status - 

Orientering   

 

Der orienteres om de seneste tilfælde af COVID-19, hvor 

det desværre har været nødvendigt at sende flere klasser 

hjem. Skolebestyrelsen tilgår de orienteringsmail der 

udsendes til skolens personale og samarbejdspartnere 

vedr. COVID-19. Ligeledes orienteres forældrene til de 
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involverede klasser via Aula af skoleledelsen og via 

Klasseteamet.  

4. COVID-19 – yderligere 

åbning efter påske 

Efter påske er 5. – 8. årgang også tilbage i skolen med 50% 

fremmøde, ligesom 9. årgang er det nu. Vi kender endnu 

ikke rammerne helt, men der meldes ud til alle forældre 

ud ifm. påskeferien.  

 

Umiddelbart skal forventes en mindre forlængelse af 

skoledagen for eleverne, således mødetiden for alle 

årgange bliver dagligt fra 8.15-15.45 (onsdag til kl. 14:00) 

– uanset om der er tale om fysisk- eller 

hjemmeundervisning.   

Evt.  Intet 

 
 


