
                                                                                                                           

 

Bestyrelsesmøde d. 11.1.21 kl. 17.00-18.00 

Mødet afholdes virtuelt 

Deltagere Anne Thidemann, Carina Faaborg, Louise Gerner, Carsten Brask Trillingsgaard 

Dan Andersen, Jesper Prins, Rasmus Lahn Pihlkjær, Thomas Uth, Morten Hytting 

Ivan Børsting. Malak og Victoria (elevrepræsentanter), Jeppe Breinholm, Dorthe Kirkegaard Larsen og Lise 
Juul Agerholm. 

SFO-forældrerådet: Dennis Borum Hansen, Morten Graff, Jens-Kristian Krogh Henriksen, Daniel Stoorsven 
og Mathias Nonbo. 

Afbud: Kirsten Aagaard, Anna Crawford, 

Referent: Lise Juul Agerholm 

Referat: 
 
1.Nyt fra formanden 

• Godt nytår! Tak for det gode arbejde, der kører afsted imellem møderne i diverse arbejdsgrupper. 

• Velkommen til SFO-forældrerådet. Vi håber på et godt samarbejde.  
 

2.Nyt fra SFO-forældreråd ved Denis: 

• Der er nye medlemmer i SFO-rådet.  

• SFO-rådet vil fortsat have fokus på de gode aktiviteter og glade, tilfredse børn, medarbejdere og 
forældre.  

• SFO-forældrerådet har et ønske om at få flere forældres stemmer på banen, hvorfor et 
forældretilfredshed udarbejdes.  

• Der er nyt tiltag omkring Koloni i SFO-regi til børn i 2. klasse. 
 

 
3.Nyt fra ledelsen 

• Der driftes i en tid, hvor der varetages nødundervisning og nødpasning. 

• Udviklingsarbejdet er sat på pause for en stund. 

• Der vil komme en præsentation af ledelsesteamet ud til hele skolen snarest. 

• Dorthe – pædagogisk leder for mellemtrinnet og Jeppe – pædagogisk leder for udskolingen 
præsenterer sig for bestyrelsen. 

 
a. Corona-situationen 

• Indskolingen: De yngste elever er hjemsendt. Vi har fastholdt, at børnene skal følge deres skema, 
med daglige online-møder 

• Mellemtrinnet: Der er fokus på alsidighed og bevægelse i undervisningen 

• Udskoling: Udskolingen har været i nødundervisningen før. Det har stor betydning for den 
nuværende hjemsendelse. Jeppe løser mange IT-udfordringer for alle medarbejdere lige nu. 

 
 



                                                                                                                           
 
 
Spørgsmål: Hvorfor lukkede man skolen ned en dag før inden juleferien.  
Svar: Det var grundet et højt smittetal på skolen. Beslutningen blev truffet af kriseledelsen 
 
 

b. Ansættelse af pæd. læder 

• Jeppe er konstitueret pædagogisk leder for udskolingen. Der sættes en ny ansættelsesproces i 
gang, så vi får ansat en udskolingsleder på Højvangskolen i løbet af foråret.  
 

 
c. Byggeprojekter 

• Der er godt gang i renovering. Der vises billeder til næste skolebestyrelsesmøde. 
 
Spørgsmål: Kunne billeder af nye toilettet sendes ud til børn og forældre? 
Svar: Ja 
 

• Det store byggeprojekt er forsinket. Vi håber, at få det i gang under hjemsendelsen, hvor børn og 
medarbejdere er væk 

 
d. Klasse-sammenlægning – hvor vi lige nu? 

• Der er udarbejdet en arbejdsgruppe, der skal kvalificere processen omkring Klassesammenlægning. 
 
4.Nyt fra medarbejderne 

• Der er fortsat stor frustration over Corona, men folk hænger i og holder fanen højt på 
undervisningsfronten. Lærerne savner den daglige sparring og samarbejdet. 

• Der er lærermøde hver uge. Det er vigtigt i en tid, hvor vi ikke er sammen. 
 
5.Nyt fra eleverne 

• Der er ikke noget nyt fra eleverne. 
 
6.Nyt fra de skolefrivillige 

• De skolefrivillige vil gerne bruges, når der er behov for det. Det var en rigtig god oplevelse at være 
skolepatrulje.  

 
6.Nyt fra foreningsrepræsentant v. Morten  

• Idrætsforeningen er udfordrede i en Corona-tid. Der tænkes kreativt. 

• Der er fokus på det gode samarbejde med skolen. Der er mange gode ambitioner og et ønske om at 
skabe en samarbejdsaftale med Højvangskolen. 

 
7.Kostpolitik v. Rasmus 

• En arbejdsgruppe har afholdt møde omkring kostpolitik. Drøftelsen omhandlede også det 
nuværende udgangsforbud. Derudover er arbejdsgruppen undersøgende på, hvorvidt 
kostpolitikken skal understøttes med en sundhedspolitik. Hvordan får man en politik til leve videre? 
Her vil arbejdsgruppen gerne have elevrådet i spil.  

 
Spørgsmål: Kunne kantine og kostpolitik-arbejdsgrupperne arbejde sammen? 
Svar: Ja – det er oplagt! 



                                                                                                                           
 
 
 
Spørgsmål:  Kan vi lave en recycling dag eller to, hvor lokale i Stavtrup kan hente brugt materiale, der er til 
overs i byggeri-projektet? 
Svar: Det er en god ide. Vi spørger Kåre, om det er en mulighed. 
 
Næste møde: Kåre fremlægger økonomi. 
 
 


