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Dato: 24. februar 2021 

 

HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL 

SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG 

ÅRLIGT I EFTERÅRET. 
 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum 

 

Fraværende: Lotte, Charlotte Tuxen,  

 

1. Regnskabet/budgettet 

1.1 Kommende 0. klasse 

1.2 Lejrskole 

1.3 Corona forlængelse 

1.4 Rammer for eksamen 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: 17/3-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Ad 1.   

Ad 2.  

Ad 1. Regnskabet er blevet sendt ud. Der 

ikke gives en ekstra redegørelse, da vi holder 

os inden for rammerne.  

MGU præsenterer det oprindelige samt det 

korrigerede budget. Herunder ekstrabevillinger, 

overførsler mv. Der er et resultat på 982.329 

kr. Overskudsprocenten er 2,8 %, hvilket 

vurderes til et fint resultat 

Se medsendte dokument. 

Der er ingen kommentarer fra bestyrelsen og 

MED så svaret indsendes af MGU. 

Ad 1.1 Forventeligt får vi to 

børnehaveklasser til august.  

Ad. 1.2  Havndal har besluttet at deres 

elever kan tage på lejrskole på Bornholm.  

Vi har haft drøftelsen med de lærere, der skulle 

af sted fra Grønhøjskolen, samt bestyrelsen om, 

at vi ikke kan forsvare at sende eleverne af 

sted.  

Ad 1.3  Der kaldes flere elever ind og vi 

skruer lidt op for tilstedeværelsen. I 

indskolingen har der været fuldt skema og to 

lærere i stort set alle lektioner. Der er flere 

faktorer (lærere og busser) der gør, at vi må 

lave små justeringer på mellemtrinet. CHM og 

BR har lavet skema for den næste tid.   

Trivselsmæssigt går det godt med de elever, 

der er mødt ind på skolen.  

I næste uge åbnes der op for, at flere elever 

kan komme (udskolingen). 

Vi er en af de skoler der i 0. til 3. klasse har 

flest elever inde.  

Vi fastholder netværksmøder og undgår derved 

en pukkel der kunne opstå på bagkanten af 

Coronaforløbet. 

Ad. 1.4 Rammer for eksamen og 

undervisning arbejdes der på. Datoer ligger fast 

for karaktergivning. Forventelig afholdelse i 

uge 23 + 24. Sidste skoledag mv. prøver en 

fælles ledelse at organisere og blot informere 

om centralt. 

 

 


