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Dato: 27.  jan. 2021 kl. 18.30 

 

HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL 

SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG 

ÅRLIGT I EFTERÅRET. 
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum 

 

Fraværende: Henriette, Tanja, Stine, Tobias, 

Liselotte, Charlotte 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

(burde være OK) 

3. Elevråd 

4. Meddelelser  

4.1. Personalesituationen, (uden elevrådsrep.) 

4.2. Corona v. Morten 

4.3. Økonomi. – anlægspenge næsten brugt. v. 

Rune 

4.4. A20 – ny arbejdstidsaftale - lokalaftale 

4.5. Referat fra skolerådet – v. Stine 

5. Ferieplan 

6. Forældretilfredshedsundersøgelse – forslag fra 

ledelsen omkring de punkter vi skal lave 

handleplaner for. Bilag er på hjemmesiden. 

7. Lejrskole – 6.kl. 

8. Evt. nyt om eksamen. 

x. evt 

x. godkendelse af referat – mens vi er samlet!!!! 

Næste møder: 17/3, 28/4, 16/6 

         

Referat: 

Ad 1.  OK 

Ad 2. OK 

Ad 1.  

Ad 2. 

Ad 3. Referat fra fælleselevråd – forskellige grupper 

skal arbejde med prioriterede indsatsområder.  

Referat fra elevrådsmødet 28/1-2021 kl. 11 bliver 

fremsendt. 

Ad 4.1 Ny lærer Peter Mathias – han er faldet rigtig 

godt til. 

Ann Louise er ny inklusionspædagog er faldet rigtig 

godt til. 

Ny pædagog har et enigt ansættelsesudvalg peget 

på. Denne får besked i morgen 28/1-2021 

 

Ad 4.2 Testning af personale har været i udbud. Der 

kommer test ud – hvornår og hvor mange følger. 

Vi afventer udmeldinger fra regeringen vedr. de 

nuværende restriktioner.  

Tilbagemeldinger fra medarbejderne ift. 

nødundervisningen så melder koordinatorerne 

tilbage, at det overordnet går rigtig godt. Det er en 

anderledes og til tider svær måde at undervise på, 

men det går. 

Der er dagligt udfordringer med teknik eller 

hjemmesider, men det til trods går det fint. 

Ad 4.3 Anvendelsen af anlægspengene gennemgås.  

De penge der er til overs kommer til at gå til 

opmaling af diverse baner, talruder og ostebaner.  

Forslag til at der på skolebakken bag TU ned mod 

rundkørslen etableres belysning. 

Ad 4.4 Den nye aftale er landet. 

Der er lavet en video hvor punkterne gennemgås og 

der opfordres til at der kan stilles spørgsmål.  

Alle TR’er bliver klædt på gennem et virtuelt kursus.  

Ad 4.5 Udsættes til næste møde 

Ad 5. Ferieplanen fremlægges.  

Opstart efter sommer ferien onsdag den 11/8-2021 

Juleferien er fra 21/12-2021 – 3/1-2022 

Indkommende forslag til de to dage før jul – 

juleafslutning den 20/12-2021 

Indkommende forslag til skolestart efter 

sommerferien er tirsdag den 10/8-2021 

Ad 6. 3 punkter vi vil fokusere på i undersøgelsen 

- Kommunikation fra ledelsen til forældrene 

Vi vil forsøge at ramme alle forældre, være 

tydeligere og blive endnu skarpere i vores 

kommunikation 

- Mobning 

- Samarbejde med UU 

Klæde eleverne på, tale 

erhvervsuddannelserne op og skabe en 

interesse i lærergruppen (opprioriteres) 
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Ad 7. Der fornemmes en utryghed i lærergruppen 

ved at tage til Bornholm, såfremt Sverige ikke er 

åbnet for rejser til den tid. Desuden er der langt, 

såfremt der bliver en smittet i elev- eller 

lærergruppen. Forslag til at planlægge og 

gennemføre en lejrskole i Sønderjylland eller et 

andet sted. På den måde er det lettere at komme 

hurtigt hjem ifm. evt. smitte. 

MGU tager en snak med Havndal om en anden tur 

(evt. afkortet) 

Ad 8. Ift. eksamen afventer vi en central udmelding, 

da det er et pres for de lærere og elever, der skal til 

eksamen.  

Ift. terminsprøver så bliver de flyttet til uge 12.  

Projektopgaven er på Grønhøjskolen blevet udsat 

grundet Corona. 

Evt.  

 

 


