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Mødedeltagere: BA-WF-RP-ML-AS-MH-HM-CN-LS-HE-JJ 

  

Mødedato og tid: Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19 - 21 

  

Bemærkninger:   

 

16/20 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand   Formanden roste skolen for håndteringen af 

de udfordringer, som corona’en har medført  
 b) elevråd Intet 

 c) kontoret Kommer i nedenstående punkter 
 d) SFO og klub HE har fået en forespørgsel ang. muligheden 

for at Hee-elever kan benytte sig af vores 
klub-tilbud, hvilket er muligt. HE arbejder 

videre på sagen  
 e) andre  Intet 

  

17/20 Kommende skoleår inkl. timefordelingsplan 
Timefordelingsplanen fremlagt og godkendt.  

  
18/20 Byggeri – status  

Der tages 1. spadestik for begge byggerier mandag den 22. juni. 
Men vi har stadig svært ved at få en konkret plan for 

igangsætningen af byggeriet, hvilke lokaler hvornår osv. De 
forældrevalgte sender mail til Trine Ørskov med henblik på at få 

en afklaring. 
  

19/20 Afslutning for 9. klasserne 
9. klasserne er på tur mandag til onsdag i Holmsborglejren i 

Søndervig som en slags afslutning. Mandag den 22. juni 
arrangerer vi klassevis dimission tilpasset situationen. 

Arrangementet afrundes med et glas alkoholfri cider eller lign, 

som serveres af skolebestyrelsen.  
  

20/20  Status på valg til skolebestyrelsen 
Der er 5 kandidater til de 3 pladser + 1 suppleant. Valget foregår 

”analogt”, da sikkerheden omkring en elektronisk løsning ikke er 

 

 
 

 

 



16/20 Siden sidst – herunder meddelelser fra   

tilstrækkelig. Britt og Jan tæller stemmerne op fredag den 12. 
klokken 12, og her efter offentliggøres resultatet 

  
21/20 Skolebestyrelsens årsberetning  (se udkast i bilag) 

Britts udkast til årsberetning godkendt og lægges nu ud på 
skolens hjemmeside 

  
22/20 Støtteforeningen (fortsat fra februar-mødet) 

Det er svært for støtteforeningen at mobilisere kræfter til 
projekter ud over onsdagsmaden. I det nye skoleår drøfter SB, 

hvordan vi kan arbejde med renoveringen af skolegården, så vi 
får lavet en helhedsplan for såvel de ressourcer, der indeholdt i 

byggebudgettet samt for evt. yderligere ønsker 
  

23/20 Elevrådet – hvordan inddrager vi elevrådet i 

skolebestyrelsesarbejdet 
Flg. bør tilstræbes  

 At elevrådet får reelle opgaver fra skolebestyrelsen 
 At der altid lægges elevrådsmøder forud for 

skolebestyrelsesmøder 
 At dagsordenspunkter som er uvæsentlige for elevrådet 

lægges sidst på SB-møderne 
   

24/20 Covid19 – evaluering af foreløbige tiltag 
Der har været mange gode tiltag på skolen i forhold til de 

rammer, som er sat i forhold til coronaen, primært dele af den 
virtuelle undervisning samt ude-skole delen vil blive del af 

undervisningen også efter coronaen 
  

25/20 Aula og FaceBook – hvad bruger vi til hvad?? 

Punktet udsat til SB-møde i kommende skoleår 
  

26/20 Eventuelt 
Der er ikke afsat datoer for SB-møderne det kommende skoleår. 

JJ indkalder til det første møde og laver oplæg til datoer for 
møderækken. 

JJ takker for samarbejdet med de SB-medlemmer som måske 
ikke bliver genvalgt. 

  
 


