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S k o l e b e s t y r e l s e s m ø d e  –  T I M   S K O L E  
B e s l u t n i n g s p r o t o k o l  

Ringkøbing - Skjern Kommune www.rksk.dk 

 

Mødedeltagere: BA-RP-WF-NS-MH-LS-CN-JJ 

  

Mødedato og tid: Onsdag den 19. august 2020 kl. 19 - 21 

  

Bemærkninger:   

 

27/20 Ny skolebestyrelse – præsentationsrunde 
  

28/20 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand    Indlæg kommer i punkterne senere 

 b) elevråd  Vælges i næste uge og deltager 
herefter  

 c) kontoret  JJ orienterede om håndteringen af en 
nær-ved-ulykke 

 Onsdagsmad er rigtig god, men rent 
administrativt for tungt i nuværende 

form 

 JJ er blevet kontaktet af medarbejder 
fra Land, By og Kultur, som vil 

arrangerer fællesmøde for hal, 
plejehjem og skole vedr. vejen mellem 

hal og skole   
 d) SFO og klub  Intet 

 e) andre    
  

29/20 Fastlæggelse af skoleårets møderække for 
skolebestyrelsen    

Der afholdes møde på flg. datoer: 21/9 – 20/10 – 25/11 – 18/1 
– 23/2 – 18/3 – 14/4 – 17/5 – 15/6 

  
30/20 Skolebestyrelsens repræsentation i klasserne samt 

opgaver i forhold hertil: 

Skolebestyrelsens repræsentanter præsenterer sig i klasserne og 
fortæller om skolebestyrelsens arbejde. Se fordelingen nederst 

  
31/20 Byggeri – status 

 

 
 

 

 



27/20 Ny skolebestyrelse – præsentationsrunde 

Renoveringen er i gang, kontoret revet ned og i indskolingen er 
de gamle lofter og gulvbelægningen fjernet. Det bliver 

nødvendigt at støbe nye gulve i lokalerne, da de gamle er 
porøse. I øjeblikket graves der fjernvarme ned. 

  
32/20  Covid19 – status 

JJ orienterede om opstarten og de forholdsregler, vi arbejder 
efter i henhold til corona’en. JJ skriver ud til forældrene vedr. 

sygdomstegn, man skal være opmærksom på.  
  

33/20 Drøftelse af skolebestyrelsens indsatsområder samt 
emner til Folkeskolernes Samråd 

Flg. ønskes drøftet i SB: 
 Kostpolitik 

 Legeplads 

 FB og AULA 
 Evalueringen af ”corona-tiltag”, hvilke positive elementer 

kan videreføres? 
 Udflugter, lejrskole og skolerejser 

Flg. ønskes drøftet i Folkeskolernes Samråd: 
 Evalueringen af ”corona-tiltag”, hvilke positive elementer 

kan videreføres? 
  

34/20 Drøftelse af §17 stk.4-udvalgets arbejde vedr. 
skolestruktur i Ringkøbing-Skjern kommune 

Punktet kort drøftet. SB afventer yderligere udmelding fra RKSK 
før der kommenteres på sagen. Punktet medtages på næste SB-

møde 
  

35/20  Eventuelt 

JJ forklarede om udfordringerne i praksisvalgfag som bevirker, at 
vi i år har elever i 7. og 8. klasse, der om tirsdagen møder ind til 

4. lektion. Der er taget højde for, at vi ikke kommer i lignende 
situation næste skoleår   

   
 

 

 

 
Skolebestyrelsens klasserepræsentanter for skoleåret 2020/21: 

0. kl. Britt Andbæk Pedersen 4034 6454 

1. kl. Nanna Snogdal 5191 9162 



 

2. kl. Nanna Snogdal 5191 9162 

3. kl. Hilde-Kristin Reed Mogensen 4141 7323 

4. kl. Rikke Præsius 2096 8180 

5. kl. Anette S. Skaderis 5134 6407 

6. kl. Rikke Præsius 2096 8180 

7. kl Winnie Flye 2962 8840 

8 a Rikke Præsius 2096 8180 

8b Rikke Præsius 2096 8180 

9 kl. Winnie Flye 2962 8840 


