
Referat af bestyrelsesmøde  
 

Skype-møde den 11/5 2020 kl. 16.00 til kl. 17.30 
Mødedeltagere:  
 
Forældre: Ann Baunbæk Hansen, Steen Larsen, Marianne Jørgensen og Lis Brødsted 
 
Medarbejderrepræsentanter: Lasse Rahbek deltog i stedet for Bjarne Eskelund og Stefan Lindhardt 
Ledelsen: Henrik Djurhuus (referat), Mette Karlsson (sekretær) 
 
Fraværende: Luise Køstner og Anders 
  
Dagsorden              Referat                                                                      Bilag  

Referater fra de sidste 
Skypemøder 

Godkendt  
 

Drøftelses- og beslutningspunkter 

Budget 2020 til 2023 
Status på mødet med det politiske 
udvalg? Hvad er næste step? 

Drøftet. Bestyrelsen sender spørgsmål 
som udvalget Uddannelse, børn og 
familier fik til hele byrådet.  

 

Høringsvar vedr. Børn og 
Ungepolitikken 

Tages op på mødet i juni Materiale er 
sendt ud. 

Suppleringsvalg til bestyrelsen 
Status på arbejdet med valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Ann har ikke kontaktet de mulige 
forældrerepræsentanter pga. Den 
nuværende Corona situation.  

 

§ 16 B  Skolebestyrelsen bakker op om 
ansøgningen om nedsættelse af 
skoledagens længde. 

 

Orienterings punkter 

Status på regnskab dd 
v/ Henrik 

Taget til efterretning. Regnskabet bliver 
sendt ud sammen med referatet. 

 

Skoleårets planlægning 

 status 

Teamfordelingen er sendt ud. 
De fleste møder foregår som video-møder. 

 

Meddelelser  

Fra forældrerepræsentanter Ingenting   

Fra elever Ingenting   

Fra forældreforeningen Ingenting  

Fra medarbejder rep. Der er en del udfordringer med den 
forandrede skoledag for de ansatte. Der 
bruges mange ressourcer pga. Opdelingen 
i de små grupper.  

 

Fra ledelsen  
Status i en Coronatid: 
Undervisningen 
SFO 
Rengøring 
Skole/hjem kørsel status 
Arbejdsmiljø/Sygefravær 
Relationsprojektet 
Elevernes trivselsundersøgelse 
 

Medarbejderne har formået at skabe nogle 
gode rammer for eleverne.  
Skolen kan stadigvæk benytte Assens 
Nord til ældste klasserne. 
Alle klasser har undervisning til kl.14. 
Der har været store udfordringer med 
skole/hjem kørslen og rengøringen, men 
det fungerer pt. 
Relations-projektet bliver taget op igen til 
efteråret. Ligeledes med elevernes 
trivselsundersøgelse og udarbejdelse af 
samværsregler.  
Skolebestyrelsen bakker op om at der i 
forbindelse med sommerferien kun er tale 
om nødpasning i uge 28, 29 og 30, og at 
forældrene ikke kan regne med kendte 
ansigter i disse uger. 

 



Skolens ergoterapeut har sagt sin stilling 
op pr. 1. juni 2020 
Skolen har to lærere, som går på pension 
til sommerferien. 

Fra formanden   

Næste møde Mette og Ann aftaler møde først i juni.  

Evt.     

   

 
Tak for et godt møde 

Vh 
 

Ann og Mette 


