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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 27.04.2020 

MØDESTED: Google meets KLOKKEN: 17:30 – 18.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

 

Julie Bjønager Myhre, Lars Myhre, Jon Thøgersen, 
Christian Frydenlund Bundgaard, Mads Vinterby, 
Christian Bruun-Andersen, Gitte Sander Holm, Tanja 
Søgaard Petersen og Kristoffer Sæverud 

 

AFBUD: 
Maria Færgemann, Ekaterina Jensen, Stina Wiatr 
Carlberg, Alex Szymanski 

 

MØDENR.: Virtuelt møde  

 

Kære skolebestyrelse 

Mandagens møde vil være af meget informativ karakter. Vi forventer at vi er tilbage i ”normal” 

mødestil fra maj måned. Vi ved selvfølgelig ikke om vi kan mødes fysisk men dagsorden vil 

forhåbentlig bære præg af mere normale tendenser. 

Nedenstående dagsorden 

 Emne (og 
ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette?  
(Er punktet til 
orientering/drøftelse/beslutning) 

Forberedelse til 
punktet 

Proces Afsa
t tid 

1 Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden godkendes (beslutning) Dagsordenen læses  5 
min.  

2 Valg af dirigent CBr  
 

Regler for mødet: 
I chatten sætter 
man følgende tegn: 
? – hvis man vil 
stille et spørgsmål. 
+ - hvis man vil 
kommentere. 

 5 
min. 

3 Præsentation af 
områdeleder 

   5 min 

4 Statusgennemgang - Nødundervisning 
- Skoleorganisering 
- Rengøring 
- Lokaler 
- Fysiske undervisning 
- 6. – 9. klasse status 
- Dimissionsfest og andre 

arrengementer 
 

CBR – gennemgår 
 

 40 
min. 

5. Skoleårets 
planlægning. 20/21 

Status   20 
min. 

6.  Skolebestyrelsens 
projekter 

Kort information   5 
min. 

7. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 

 

 

  15 
min. 
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Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

8. Evt.     

 

Ad.1 –  

Ad.2 – CBr 

Ad.3 – Velkommen til Gitte; præsentation af vores nye områdeleder 

Ad.4 –  

- Nødundervisning: Alle klassetrin modtager nødundervisning efter dennes bekendtgørelse. Det betyder at man ikke 

er garanteret et bestemt antal timer samt hvilke fag der er repræsenteret. Vi tilstræber på KAG at så meget som 

muligt er repræsenteret, men det har isæt efter genåbningen været svært at honorere dette. Skriv til forældre er d.d. 

sendt ud omkring dette. 

- Genåbningen har forløbet godt. Ledelsen siger tak til alle i forhold til samarbejde. KAG åbnede d. 16.4.2020, da vi 

ikke kunne garantere at vi var klar før. Udsættelsen forløb fint og vi havde et trygt afsæt for skoleopstart. Vi har 

følgende udfordringer: 

o Sæbehåndtering; løsning på vej 

o Teamorganisering – næsten på plads. 

o Ny lokalestruktur – er løst. 

o Omlægning af læreres undervisning. 

o Rengøring af flere matrikler – er løst. 

- Rengøringen har været ekstremt dygtige. De løser daglige udfordringer med personale i rigtig god stil og med 

masser af smil, trods et ret hårdt arbejdspres. De er godt bakket op af vores teknisk service. 

- Alle klasser er delt i to. Det betyder at det kræver dobbeltbemanding. Det har gjort at vi har været nødsaget til at 

rykke lærere fra 6. – 9.klasse ned for at varetage anden undervisning i 0. – 5. Derudover har vi suppleret med 

vikarer der nogle steder udgør en halvdel af klasseundervisningen. Pædagogerne er en del af nødundervisningen. 

Udgangspunktet er 25 lektioner for en lærer derfor den angivne tidsramme for undervisning. 

- SFO er i udgangspunktet delt på de klasseværelser, de anvender i skoletiden. Der er mulighed for at være mere 

fælles udendørs. 

- Vi har en SOSU på skolen, der har været rundt i alle klasser for at lære børnene at vaske hænder. 

- 6. – 9 . klasse fortsætter virtuel undervisning. Der er stor forskel på udførelsen; teknik, platform osv. Vi har 

ugentlige møder med teams’ne omkring disse udfordringer, samt om enkeltelever i forhold til udsatte positioner. 

Der er kommet nye ansigter i teams, hvilket selvklart er en udfordring i forhold til elevkendskab. Nogle årgange 

kan have haft fornemmelse af kvaliteten har været sværere at opretholde end før genåbning. Det er desværre et 

vilkår. 9. klasse har ekstra fokus og i disse dage får teamet en hel del anvisninger omkring hvordan og hvorledes 

standpunktskarakterer, uddannelsesparathedsvurdering etc. skal håndteres. 

- Tanja gennemgår en ”typisk” 8. årgangs skoledag 8. årgangs skoledag 

- Ledelsen er i gang med at undersøge diverse scenarier i forhold til dimissionsfest. Vi tager først stilling og 

udmelder efter 10. maj. Vi må desværre nok skyde en hvid pind efter karameldag. 

- Vi er opmærksomme på at tage de ting, der fungerer godt i den anderledes organisering med, når skoledagen på et 

tidspunkt normaliseres. 
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- Hvordan organiserer vi alle de mange beskeder til forældre på kryds og tværs? 

- Vi kunne have været endnu mere tydelige omkring overvejelser og tanker inden opstart. Det var et godt 

forarbejde 

- SFO pasning kræver tilmelding, men er ikke afhængig af om forældre har særlige behov. Det skulle være præciseret 

nu. 

 

 

Ad. 5   

- Skoleårets planlægning er godt i gang. Vi har dog måtte pause hele processen lidt, da al vores opmærksomhed er på 

håndtering af den ekstraordinære situation. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om tidspunkt for 

afslutning af selve arbejdsfordelingen. Timetildeling er modtaget og den er som forventet. Til næste møde kan 

melde ud omkring personalesituationen. Kommende 0. klasser får et par kendte ansigter retur.  

- Vi bliver presset på faglokaler og nye timetal i de praktisk-musiske fag.  

- Skolen bliver formentligt justeret let på lokalerne. Der etableres et ekstra klasselokale på bekostning af 

lærerforberedelsen på N1. 

 

Ad. 6   

 

- Der er projekter undervejrs i forhold til nye måder at indrette klasselokaler på – bla. inspireret af Pilen. Vi håber på 

at kunne besøge dem – når vi må. 

 

 

Ad. 7   

Meddelelser 

Mads:  

- særudgifter i forhold til Coronahåndtering, herunder værnemidler og ekstra vikarudgifter bliver afholdt af 

kommunen centralt – ikke på de enkelte skoler.  

- Det vil først være muligt at evaluere pædagogiske landvindinger senere 

- Der er ikke udsigt til at vi bliver ombygget/udbygget, da børnetallet ser stabilt ud ifht 2 klasser pr. årgang 

fremadrettet fra skoleåret 22/23 

- Det er en superindsats vi gør på skolen 

- Det ser ikke vildt positivt ud ifht at få flere elever tilbage inden sommerferien, men vi håber… 
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Ad.6 – Pt. er følgende projekter på pause men ikke glemt: 

- Værdiprojektet 

- Venneklasser 

- Digitalmobning 

- Kursusdag for SKB? – opfølgning  

 


