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Dagsorden og referat Dato: 

11.  februar 2021 

Tid: 

17.00

-

19.00  

 

Sted: Mødet afholdes virtuelt via Teams. Link 

sendes som kalenderinvitation. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre: 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende: Caroline, Heidi,  
Referent:  
 

 

 

Emne 

Formål med 
punktet 

(- hvad skal vi 
udrette?) 

Proces og forberedelse 
(Hvordan behandler vi emnet) 

 
Beslutning  

(Referat – hvem gør hvad) 

1.  Godkendelse af 
dagsorden 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5 
min. 

Dagsorden godkendt. 

2.  Elevråd Orientering Elevrådet gør status 10 min. Status fra Johanne: 

Elevrådsmøde 10.2.21: 
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Der var desværre ikke så mange med, ca. 

halvdelen. 

Der blev drøftet godt og skidt i denne 

periode. De fleste meldte, at de holdt 

hovedet oppe, men svært ikke at se sine 

kammerater. 

Fitness og gårdhave er blevet lavet. 

Multibanen er også i fuld gang med at blive 

færdiggjort. 

Elevrådet opfordrer til, at der skal gives 

bedre muligheder for, at eleverne kan tale 

sammen, og det ikke kun er fagligt indhold, 

som der er i onlineundervisningen. 

2. Aktuel corona-
orientering 

Orientering Formandskabet og Morten 15 min. Formandsskabt mødes en gang om ugen for 

at følge op på nyeste retningslinjer og kort 

vender situationen nu og her, hvor det er 

ret omskifteligt hele tiden. 

Godt at vi har fået de yngste børn ind på 

skolen igen. 

Vi afventer spændt næste udmelding 

28.2.21. 

Især kommunikationen ud til forældre 
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bliver vendt. Arbejdsmiljø for elever og 

ansatte bliver også drøftet. 

Lyntest er muligt fra uge 7 på skolen hele 

ugen. Rekruttering af medarbejdere pågår 

lige nu. Jens forklarede proceduren, som 

den kommer til at foregå på Strandskolen. 

Alle medarbejdere opfordres til at lade sig 

teste. 

3. Nedslag i praksis under 
corona-nedlukning 

Orientering Gitte, Astrid og gæster (lærere og pædagoger) 45 min. Følgende personaler fortalte om deres 

praksis; Tanja (fritidsdel), Peter (3. 

årgang), Amanda (8. årgang) præsenterede 

hver deres nedslag fra undervisningen her i 

corona-nødundervisningen. 

Stor ros for engagement og indsats fra 

bestyrelsen til indslaget og helt generelt. 

4. Budget 2021 Orientering  Jens orienterer. 30 min. Jens gennemgik forventet regnskab for 

2020 og budget for 2021. Se bilag til mødet. 

Ønsker man evt. uddybning af budget, skal 

man endelig bare tage kontakt til Jens eller 

Morten. 

Budget 2021 blev godkendt. 
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7. Princip for chromebooks Orientering Heidi og Tea. Punktet er til orientering og 

godkendelse. 

15 min. Tea skitserer, processen i udvalget og til 

udkastet til princippet, som foreligger nu. 

Da princippet er helt nyt og ikke et, vi har 

revurderet, er det vigtigt, at vi genbesøger 

princippet igen i januar 2022. 

Vi har set på andre skolers princip, da vi 

skulle udmønte vores. 

Udvalget er meget opmærksomme på: 

Princippet skal ud og leve, især i vores 

afdelinger ønsker vi, at princippet bliver 

debatteret og udmøntet i praksis. 

Princippet er godkendt – sætningen 
neden for tages ud. Dette blev godkendt på 
bestyrelsesmødet. 
 ’og kun i begrænset omfang bruges til 

udfyldningsopgaver og lignende’. 

8. Evt.    5 min. Ingen punkter 

9.      

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


