
                                                                                                                           

 

Bestyrelsesmøde d. 28.4.21 kl. 17-21.00 

 

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

Dan Andersen, Jesper Prins, Thomas Uth, Ivan Børsting.  Lise Juul Agerholm. Anna Crawford, 

Afbud:  Morten Hytting, Rasmus Lahn Pihlkjær og elevrepræsentanter 

Referent: Lise Juul Agerholm 

Referat: 

Tillykke til Jesper                                                                                                                   

 
 
1.Nyt fra formanden 

 
Bestyrelsen skal lave en årsberetning ved skoleårets afslutning. Hvordan skal formatet være?  

 
Det er vigtigt for bestyrelsen at sikre kvaliteten af undervisningen 
 
Hvad har skolens bestyrelse af beføjelser i forhold til en tematik som Kvalitet i undervisning? 
Ivan præsenterer Børn og Unges Læringssamtaler omkring kvalitetssikring på skolerne 
 
 

 
 

2..Nyt fra ledelsen 
 
 

• Corona-situationen – og de nye lempelser/restriktioner: 
 

Der er mange ændringer i forbindelse med restriktioner og lempelser. Personalet knokler stadig på trods de 
mange ændringer.  
 

• Næste års planlægning:  
 

Næste års planlægning er i gang. I den forbindelse skal der ansættes nye medarbejdere. 
 

 



                                                                                                                           
Timefordelingsplanen samt skolens budget sendes ud til bestyrelsen til godkendes 
 

• Præsentation af medarbejdere og ledelsen  
Der kommer billeder, navne og tekst ind på skolens hjemmeside.  

 
4.Nyt fra medarbejderne 
Lempelserne fylder mindst lige så meget som restriktionerne pga. ændringer og tilpasninger. 
Det er rigtig hårdt for både børn og medarbejdere at finde fodfæste i de mange ændringer.  
Der arbejdes med trivsel ude i klasserne. 
Medarbejder-repræsentanterne har udarbejdet et skriv til ledelsen vedr udskolingen. Formålet er at 
fastholde elever i udskolingen. Den attraktive udskoling er rigtig interessant ind i denne tematik. 
Skolens bestyrelse vil gerne præsenteres for oplægget. 
 
I ÅLF er man optaget af arbejdsmiljø blandt lærerne. 
 
 
5.Nyt fra eleverne 
Eleverne er ikke deltagende 
 
6.Nyt fra de skolefrivillige 
De skolefrivillige er snart vaccineret og håber på at komme tilbage på skolen inden sommerferien. 
 
7.Nyt fra foreningsrepræsentant v. Morten  
Afbud fra Morten. 
 
8.Forslag til politik for klassesammenlægninger, v. ledelsen 
Ivan har udsendt materiale vedrørende klassesammenlægning. Materialet bliver gennemgået og drøftet. 
 
Arbejdsgruppen vil arbejde videre ud fra ledelsens skriv. 
 
Næste møde d. 2.6.21 kl. 17-20. 
 


