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Mødedeltagere: MA-RP-MH-WF-NS-LS-CN-HE-JJ samt Josefine og 

Simone fra elevrådet 

  

Mødedato og tid: Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.15 – 21.15 

  

Bemærkninger:   Mødet rykket til kl. 19.15 
 
Mødedatoer: 21/9 – 20/10 – 25/11 – 18/1 – 23/2 – 18/3 – 14/4 – 17/5 – 15/6 
 

36/20 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand    --- 

 b) elevråd  Har fokus på Covid19-regler og følger 
løbende op  

 Fællesarrangement sat på stand-by 
pga. Covid19-situationen. Elevråd og JJ 

aftaler evt. tiltag  
 c) kontoret  Fællesarrangementer i jule-måneden 

ændres pga. Covid19 
 Skole/hjemsamtaler gennemføres 

fysisk eller evt. virtuelt 
 d) SFO og klub  Elevtal i SFO pt. 49 børn (85% af alle) 

 Elevtal i klub pt. 39 (56 % af alle) Vi 
skal være opmærksomme på at 

orientere grundigt om tilbuddet, og 

specielt til de to-sprogede familier 
 e) andre  --- 

  
37/20 Evaluering af forældremøderne 

 1.-2. kl. mangler at få forelagt muligheden for at lave 
legegrupper. CN orienterer forældrene om, at NS og HM vil 

kontakte dem desangående 
 Vi fastholder strukturen med at holde forældremøderne 

afdelingsvist. Vigtigt at få skrevet referat fra møderne, 
specielt for de forældre, der har 2 børn i samme afdeling, 

og ikke kan deltage i begge klasser. Disse er velkomne til 
at kontakte klasselæreren, hvis der er noget i referatet, de 

ønsker uddybet  
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38/20 Skolebestyrelsens årsberetning 2019/20 (bilag vedhæftet) 
Beretningen godkendt 

  
39/20 Byggeri – status 

 Byggeriet giver store udfordringer i vores hverdag, hvor 
diverse ændringer i opstillingen af byggehegn oftest 

ændrer elevernes adgangsveje til vore udenomsarealer.  
 I byggeriet er man stødt på 2 større udfordringer, gulvene i 

indskolingen er skiftet (og det skal mellemtrinnets nok 
også). Desuden skal kloakken under byggeriet mellem den 

røde- og den hvide bygning fornyes. Begge dele forsinker 
det samlede projekt. Indflytning i indskolingen kan nu først 

foretages i uge 47. 
 Den runde parkeringsplads vil i perioder være lukket, hvor 

forældre, der bringer/henter deres børn i skole, bedes 

sætte dem af ved hallen, alternativt ved stationen. Skole-
patruljen er aktiv ved fodgængerfeltet om morgenen fra 

7.15 til 7.30 og igen fra 12.10-12.25, 13.15-13.25 og 
14.15-14.25 

 Vi vil gerne opfordre forældrene til at udstyre børnene med 
refleksveste, så de bliver tydelige i den mørke morgentrafik 

  
40/20  Covid19 – status 

Vi har afdelingsvist lavet planer for evt. Covid19-nedlukning. Vi 
tilretter løbende skolens retningslinjer i forhold til udmeldingerne 

fra Sundhedsstyrelsen og RKSK  
  

41/20 Nye forslag til kommende års budget (jf. årshjulet) 
Vi afventer det færdige byggeri for at se, hvor et evt. overskud 

bedst anvendes. 

  
42/20 Drøftelse af §17 stk.4-udvalgets arbejde vedr. 

skolestruktur i Ringkøbing-Skjern kommune 
Link til referat fra skolestrukturudvalget 

 

Byrådet har bestemt, at den endelige beslutning om, hvad der skal sendes i 

høring, træffes i og af byrådet. Den 20. oktober afholdes der temadag for 

byrådet, og den 17. november beslutter byrådet, hvad der skal sendes i 

høring. Herefter har byrådet tid til at læse høringssvar og evt. 

ændre/kvalificere beslutningen. Senest den 1. marts skal ministeriet 

underrettes om eventuelle ændringer i skolestrukturen, som skal være 

gældende fra den 1. august 2021 

 

Skolebestyrelsen drøftede udvalgets arbejde. Bliver der mulighed 
for at overvære byrådsmødet den 17. november holder SB-

medlemmerne aftenen reserveret 

  

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/skolestrukturudvalget/dagsordener-og-referater-skolestrukturudvalget
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43/20 Indsatsområder / legeplads (jf. årshjulet) 
Punktet udskydes til kommende møde. Der blev nedsat et udvalg 

bestående af NS, AS og CN, som kommer med oplæg omkring 
støttemuligheder til projektet 

JJ undersøger, om reklamefinansiering  
   

44/20 Eventuelt 
 Forespørgsel om 9. klasses praktik evt. kan afvikles over 

færre dage end 1 uge 
 En forælder har opfordret skolen til at arbejde yderligere 

med Trivsel.  
  

 


