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Dagsorden og referat Dato: 

10.  januar 2022 

Tid: 

17.00-

18.30  

 

Sted: Mødet afholdes virtuelt via Teams. Link til 

mødet sendes ud via mail. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre:  
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende: Lars, August, 
Referent: Gitte 
 

 

 

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. 

Godkendt dagsorden 

2. Aktuel coronastatus Orientering Morten 20 min. Nyt fra MJ: 

• MJ informerer om 

retsagen vedr. Sidste 

skoledagshændelse og 
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pressehåndteringen 

deraf. MJ skriver ud til 

alle forældre på skolen 

om kommende sidste 

skoledag maj 2022. 

• MJ orienterede om de 

nye retningslinjer trådt i 

kraft efter jul. Det nye er 

selvtest – dog har vi fået 

flere poder på skolen, så 

lige nu er det muligt at 

teste elever fra 0.-6. årg. 

på skolen. 7.-9. årg har 

en test på skolen og en 

selvtest, som de får med 

hjem. Det er dermed 

muligt at blive 

strakstestet på skolen. 

Eleverne er så vidt det 

er muligt opdelt i 

klasser. Pt. er eleverne 

kun fælles ved 

tysk/fransk og valgfag. 

Musical er flyttet til uge 

20 for 8. årgang, hvor vi 

håber på at kunne 
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gennemføre. 

Pt. er der 8-10 smittede 

på skolen. 

Vi skal så vidt muligt 

afholde alle møder 

online. 

3.  Elevråd Orientering Elevrådet gør status.  10 
min. 

Afbud fra elevrådet 

4. Økonomi – regnskab 
2021/budget 2022 

Orientering Jens 15 min. Jens orienterede om regnskab 

2021 og budget 2022 

5. Nyt fra medarbejderne   15 min. Der er ikke så meget nyt. 

Mange møder har været online 

og møderne, vi har haft, har 

online undervisningen fyldt. 

Der har været lidt utryghed i 

forbindelse med at vende tilbage 

pga. covid. 

6. Arbejdsgrupper - status  Heidi og Tea 15 min. Deltagere til arbejdsgrupperne 

er fordelt – se oversigt. 
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1. Antimobbestrategi 

Caroline, Karsten, Helene, Gitte 

 

2. Bæredygtighedsudvalg - 

verdensmål i praksis 

Anders, Helene, Heidi, Tea, 

Astrid 

 

3. Udvalget for inddragelse af 

det lokale erhvervsliv, 

institutioner og forældre  

Karen, Lise, Anders 

 

4. Kommunikation og 

branding udvalg 

Anja, Karsten, Morten 

Det er stadig muligt at melde sig 

til udvalgene, hvis man ønsker at 

deltage i mere end et udvalgt. 

Et forslag til proces – kan være 
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at afholde et indledende møde, 

tilbageløb til SB, medarbejdere 

mv. og derefter mødes igen og 

lave udkast og melde tilbage til 

SB. 

Forældrerepræsentanter 

indkalder til første møde i 

udvalgene. Der tages højde for 

medarbejdernes mødetid. 

7. Evt.   Halve arbejdsdag 25/2 
Batteri 25/2 

5 min. Formandsskabet vurderer om 

arbejdsdagen kan gennemføres.  

Formadsskabet planlægger 

dagen, såfremt den afholdes 

(batteri kommer på den 25.2, 

hvis det kan afholdes fysisk på 

skolen) 

Der bliver valg til 

skolebestyrelsen i foråret. Der er 

4 på valg. 

JB: Solcelleanlæg er i gang og der 

er indsamles løbende data og 

hvilken betydning det har for 

skolens forbrug. 
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Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


