
 

 

Den 11. december 2020 

 

   

Referat af bestyrelsesmøde 

 

tirsdag, den 8. december 2020 
   

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden/referat:    

 

 

1. Velkomst v/ formand  

Velkomst ved formand Gynther 

 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

 

 

3. Nyt fra skolen (bilag 1) 

1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet. 

Elever: Status elevtal - 586 elever i skoledelen og 118 elever i SFO-en (fuldt hus i 

indeværende skoleår er 588 elever i skoledelen.) 

Ledelsen er pt. i gang med forventningsafstemningssamtalerne med kommende 

elever og deres forældre til næste skoleårs 0.kl. og 7.kl. 

Infomødet for kommende 7.kl. blev desværre aflyst, da skolens administration på det 

tidspunkt var hjemsendt og i selvisolation som nære kontakter. I stedet for infomødet 

er der blevet lavet og fremsendt et info-skriv til alle kommende elever/forældre til 

næste års 7.kl. 

Medarbejdere: Flere lærere (3) er pt. delvist sygemeldt, og skolen er i god dialog 

med dem alle om deres gradvise tilbagevenden til fuldt skema. 

En servicemedarbejder har søgt seniorpension - og skolen afventer fortsat endelig 

afgørelse fra Haderslev Kommune. 

IT-medarbejder og -tovholder er pt. fortsat sygemeldt og har opsagt sin stilling på 

skolen med fratrædelse pr. 31.12.2020. 

En lærer går på efterløn ligeledes pr. 31.12. 2020 - og skolen har ansat ny lærer i 

stedet, som overtager skema, klasser og opgaver. 

Nyt fra lærerrådet: Dette skoleårs MUS-samtaler mellem skolens ledelse og ansatte 

er i fuld gang - og fra ledelsens side er der fokus på emnerne “motivation og trivsel” 

samt “samarbejde og relationer”. 

Skolen afholder pædagogisk weekend fredag-lørdag den 15.-16.1. 2021 - og 

arrangementet bliver afholdt efter Corona-sikre forhold på skolen. 

Emnerne for den pædagogiske weekend er “trivsel og arbejdsglæde” samt en 

opfølgning på sidste skoleårs fokuspunkter omkring “morgensummeordning - linjer i 

7.-9.kl. samt 10-klasses tilbuddet” 

Bestyrelsen er inviteret til at deltage i den pædagogiske weekend. 

 

 

 

  



2. Skolens faciliteter 

Coronaen har tydeliggjort, at skolen er udfordret på faciliteter - indendørs og 

udendørs - samtidig med, at der også er forventede tiltagende øgede udgifter til 

vedligehold og nye investeringer. 

Dette giver anledning til, at bestyrelsen evt. tænker i alternative/nye lokaliteter, hvor 

der er mere plads - både indendørs og udendørs. 

Bestyrelsen drøftede kort sagen og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af skolens 

ledelse samt 3 fra bestyrelsen Gynther, Charlotte og Helene, der arbejder videre 

med sagen, og der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når 

arbejdsgruppen har undersøgt mulighederne nærmere. Skolens ledelse indkalder 

arbejdsgruppen til første møde. 

 

 

3. Undervisning  

I uge 47 blev der afholdt realuge, hvor der bla. blev arbejdet med FN´s verdensmål, 

læsning og læse- og kommunikationsstrategier samt projektopgave. 

Skolens 7. årgang har for andet år deltaget i Projekt Edison - og igen var det en 

rigtig spændende og lærerig uge for både elever og ansatte - og igen klarede skolens 

elever sig rigtig flot til den lokale/kommunale finale, hvor skolen hentede både 1. og 

2. pladsen.  

De to grupper, der vandt den lokale/kommunale finale klarede sig også rigtig flot til 

landsfinalen, hvor de blandt næsten 200 hundrede andre grupper opnåede 

henholdsvis en 4. og en 10. plads. 

 

 

4. Andet - Corona 

Status er pt. at skolen har haft i alt 5 elever, der har været smittet med Covid 19 - og 

det har resulteret i en kortere hjemsendelse og fjernundervisning af hele 9. årgang 

samt tre 8.kl. samt en håndfuld lærere. 

Ingen af skolens undervisningspersonale har indtil videre være smittet med Covid 

19. 

Skolens ledelse følger på alle måder og i vid udstrækning de fra 

sundhedsmyndighederne og politisk side udstukne retningslinjer og anbefalinger og 

søger i hvert tilfælde rådgivning/vejledning ved den kommunale sundhedstjeneste og 

Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Personalet har udtrykt både tilfredshed og tryghed ved ledelsens håndtering af de 

tilfælde af smittede elever og hjemsendelse af klasser og personale. 

 

Debatmødet med de Frie grundskoler og Udvalget for Børn og Familier den 19.11. 

er aflyst grundet Corona. 

 

Skolens ansøgning til udvalget for Børn og Familier er blevet afvist ud fra et 

lighedsprincip. Udvalget tager nu fat på en debat om definering af en ligelig 

fordeling af den afsatte pulje - og her er der flere scenarier i spil. 

 

 

4. Forretningsorden 

Videreførelse fra sidste møde.  

Forslag om, at bestyrelsens suppleanter fra og med første møde i 2021 deltager i 

bestyrelsens møder, skrives ind i forretningsordenen. 

Forretningsordenen blev vedtaget/godkendt af bestyrelsen, skrives under og lægges 

efterfølgende ud på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.         Venteliste (bilag 2 & 3) 

Forældrehenvendelse til bestyrelsen og skolens ledelse vedr. skolens ventelisteregler. 

Optagelsesproceduren for elever på kommende 7. årgang gennemgået - og 

forældrehenvendelsen drøftet. 

Bestyrelsen bakker op om skolens gældende optagelsesprocedure. 

 

6.         Økonomi:  

1. Budgetopfølgning pr. 1.12.2020 (bilag 4) 

Budgetopfølgning gennemgået. Ingen særlige/store afvigelser i forhold til budgettet. 

 

   2.  Feriefonden 

Feriepenge for alle fastansatte medarbejdere optjent i perioden 1.9.2019 til 

31.8.2020 skal indefryses. 

Fristen for indberetningen af indefrosne feriepenge er sat til den 31.12. 2020 - og 

denne deadline var oprindelig også gældende for skolens indbetaling af 

feriepengene - men med regeringens beslutning om udbetaling af tre ugers 

indefrosne feriemidler er muligheden for den samlede indbetaling nu rykket til juli 

2021 med frist den 1.9. 2021. 

I den forbindelse er der tre muligheder for indbetaling, som skolens bestyrelse skal 

vælge én af. 

De tre muligheder blev præsenteret - og bestyrelsen gik med flg. valg af mulighed: 

“Skolen indbetaler den samlede sum på én gang (senest 1.9. 2021), og dermed vil 

der ingen yderligere administration og forrentning være for skolen.” 

 

3.  Budget 2021 (bilag 5) 

Budgettet for 2021 gennemgået med mulighed for at stille opklarende spørgsmål, 

drøftelse og forslag til ændringer. 

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 

 

 

7.    Eventuelt 

 

Samfundsansvar – en fællesværdi (bilag 6) 

Webinar om det fælles kodeks for samfundsansvar den 12.1. 2021 - skolens bestyrelse 

deltager sammen med skolens ledelse. Simon melder bestyrelsen til - og det kommer til at 

foregå på skolen for alle. 

Seminar for bestyrelsesformand og - næstformand den 19.-20.3. 2021. - Gynther og 

Charlotte deltager - Simon melder dem til. 

 

Information om henvendelse fra forældre vedr. søskenderabat - bestyrelsen bakker op om 

ledelsens håndtering af sagen. 

 

Åbent for tilføjelser 

Spørgsmål fra bestyrelsen om processen omkring ansættelse af afdelingsleder. Simon 

redegjorde for status. 

 

Spørgsmål om muligheden/behovet for en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældre. 

Drøftet for og imod - emnet tages op som punkt igen på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Datoer for bestyrelsesmøderne 2021 
25. februar 

20. april – generalforsamling 

19. maj 

 

Referent: Johnny Erichsen 


