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Mødedeltagere: HM-RP-MH-WF-NS-AS-BA-LS-CN-HE-JJ samt Josefine 

og Simone fra elevrådet 

  

Mødedato og tid: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19 - 21 

  

Bemærkninger:  Mødet afholdtes virtuelt  
 

Mødedatoer: 21/9 – 20/10 – 25/11 – 18/1 – 23/2 – 18/3 – 14/4 – 17/5 – 15/6 
 

6/21 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
 a) formand    Endnu ikke udmeldinger på konkret 

anvendelse af de udmeldte midler til 
det faglige efterslæb på skolerne i 

forbindelse med coronaen  

 b) elevråd  Ingen aktiviteter siden nedlukningen 
 Elevrådet opfordres til at komme med 

ideer til fællesskabende aktiviteter, 
specielt virtuelt til de hjemsendte 

 c) kontoret  20 indmeldte elever til kommende 0. 
klasse 

 Det er igen muligt at bestille busser til 
udflugter betalt centralt af RKSK (for 

elever der er fysisk fremmødt på 
skolen) 

 d) SFO og klub  Pga. dalende aktivitet er det også 
nødvendigt at tilpasse 

medarbejderstaben i SFO’en. Derfor må 
vi desværre tage afsked med Sonni 

med udgangen af februar 

 e) andre   Intet 
  

7/21 Regnskab 2020 og budget 2021 
 Regnskabet for skole, SFO og klub for 2020 og budget for 

2021 blev gennemgået af TG og efterfølgende taget til 
efterretning 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



8/21 Status byggeri 

 Mellemtrinnet bliver klar til indflytning i næste uge, og 3. 
og 4. klasse flytter så ind her 

 Der er fortsat udfordringer med kloakrenoveringen hvilket 
forsinker byggeriet imellem den hvide bygning og den røde 

bygning.  
 I den hvide bygning er nedbrydningen af klasselokaler 

samt toiletter begyndt. Når mellemgangen er færdig flyttes 
lærerforberedelse, Makerspace og dele af billedkunst 

derover. 
  

9/21 Status corona/nødundervisning/nødpasning 
 0.-4. klasse er tilbage på skolen. 0. og 1.-2. klasse har 

klasselokale i indskolingsafdelingen, mens 3. klasse bor i 
den hvide bygning og 4. klasse i biologi.  

 Vi formoder, at 9. klasse vender tilbage på skolen i løbet af 

uge 9 og går og venter på under hvilke betingelser. Det 
forlyder, at det bliver under forudsætning af 2 ugentlige 

tests 
 Personale, der møder op til fysisk undervisning, tilbydes 

test 2 gange om ugen her på skolen. 
 Vi har enkelte elever i nødundervisning 

  
10/21 Legeplads – status 

 Legepladsudvalget (LU) har holdt møde med medarbejder 
fra Kompan, som med baggrund i LU’s ønsker fremsender 

samlet forslag til opbygning af legeplads. 
 På næste skolebestyrelsesmøde fremlægger LU planen 

samt en prioritering af legepladsens elementer. Dette for at 
kunne prioritere i forhold til økonomien. Legepladsen kan 

bygges op etapevis. Slutmålet er selvfølgelig at få hele 

legepladsplanen realiseret   
 En del af planen vil kunne finansieres af byggeprojektet, 

men en anden del vil skulle finansieres af indtægter fra 
diverse aktiviteter i Støtteforeningens regi  

 Forslag: evt. sælge til overs bleven inventar og købe 
legepladsudstyr i stedet – JJ undersøger punktet til 

kommende SB-møde 
 Skal vi tage specielle hensyn til den del af legepladsen, 

som vandværket ejer? HE undersøger sagen til kommende 
SB-møde 

  
11/21 Eventuelt 

Kan vi sende en lille påskehilsen til alle de hjemsendte elever, 
evt. et påskeæg eller lign?? 

JJ drøfter det med lærerne 



   
 


