
Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde d.16/4 kl.20.00 

Deltagere: Britta, Hans Henrik, Lise-Lotte, Marianne, Helle, Gitte, Mads, Carsten, Trine og Elsebeth 

Fraværende:  

Baggrund for møde: 

En opdatering på VES opstart ifm. genåbningen af skolen for førskole – 5. årgang. 

 

Referat: 

Elsebeth fortæller, at opstarten generelt har været god. Generelt har forældrene følt sig godt informeret. 

Personalet har været klar. Der har været en udfordring omkring rengøring. 

Eleverne har haft stort fremmøde, og de har klaret de nye rammer meget flot. De elever, der ikke møder i 

skole, er vi bevidste omkring og er i dialog med hjemmene om. Nogle elever holdes hjemme af forskellige 

sundhedsmæssige årsager. 

Der er indkøbt liggeunderlag for børnene til at sidde på ude. De er pt. i restordre, men forventes at komme 

i løbet af næste uge. 

Mads fortæller, at lærerne er opmærksomme på rengøringen. Der er tilfredshed med den nye dagligdag, og 

der arbejdes godt ind i opgaven. Mads har været i dialog med ledelsen omkring rengøringen. Mads roser 

ledelsens håndtering af dette og er glad for den sunde dialog. 

Elsebeth kan være i tvivl om, hvorvidt Ejendomsservice har været klar over opgavens omfang ifm. rengøring 

på skolen. 

Lise-Lotte spørger ind til, om der ydes tilstrækkelig undervisning udenfor. Trine svarer hertil, at der onsdag 

blev brugt meget tid på at instruere i hygiejne, håndvask og lignende. Derudover skal personalet finde 

deres egne ben i den nye hverdag. Elsebeth supplerer og uddyber med yderligere kommentarer omkring 

elevernes tryghed i det. Der har været stort behov for at tale med eleverne om deres oplevelser hjemme. 

Britta spørger til fremmødeprocenten. Elsebeth vurderer ca. 90 - 95%. 

I førskolen sikres der god dialog og rammer for aflevering om morgenen. 

Hans Henrik fortæller, at 4. årgang er meget positive over deres nye hverdag. 

Til slut drøftes udeundervisning og hvordan skolen sikrer en god dialog med forældrene om de svageste 

elever, der modtager hjemmeundervisning.  

Ref. Carsten Mikkelsen 


