
 

 

Referat fra fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag d. 21/1, 2021 kl. 19-20 

 

Mødet holdes virtuelt på TEAMS pga. coronasituationen – Se mødeinvitation pr. mail 

 
Deltagere: Gitte, Heidi, Helle, Jannie, Kristine (ordstyrer/tidtager), Line, Maria, Mirjam, Rikke, Trine (referent), 

+ elevråd: Karoline, Agnete og Jeppe 

 

Afbud: suppleant for Dorte 

 

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (19:00-19:05) 

 

Beslutning:  

Punktet fra elevrådet flyttes til før pkt. 3.  

Godkendt  

 

 

Pkt. 2 - Nyt fra Børnehus/SFO, nyt fra medarbejdere (19:05-19:15) 

 

Orientering:  

- Registrering af fremmødte børn i Børnehuset, og registrering af SFO-børn i nødpasning: 

 der ses færre børn i Børnehuset, særligt i børnehaven, børnene har fridage og kortere 

dage. I uge 3 ses et større fremmøde.  

 

- Corona blandt medarbejdere 

 Det har været sårbart i Børnehuset med fravær af covid-19 ramte medarbejdere og 

vikarer i huset.  

 Generelt er forældrene gode til at bære mundbind når de kommer i huset, dog ses 

færre forældre, som vasker hænder med børnene, når de afleverer. 

 Der er opmærksomhed på børnenes sundhedstilstand når de er i institutionen, det har 

før jul været problematisk særligt i vuggestuen med syge børn. 

   

- Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse i Børnehuset 

 30 besvarelser, 60%, det er et mindre grundlag end ønsket. Dog afspejler det en samlet 

tilfredshed fra forældrene ift. pædagogiske indsatser. Undersøgelsen peger på et behov 

for udvikling af kommunikation mellem forældre og institution.  

 

- Kvalitetssamtale d. 26/2 2021 8.30-10. 

 Repræsentanter valgt for Børnehuset melder tilbage til ledelsen om deltagelse.  

 

- Line: medarbejderne gør hvad de kan for at overholde restriktioner om hygiejne og afstand. 

Det er ikke muligt i vuggestuen da børnene har brug for nærkontakten. Der arbejdes så vidt 

muligt med opdeling af børnene i små grupper.   

 

 

Pkt. 3 – Nyt fra Elevrådet  

 

Orientering: 



 

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. 

 Elevrådet gennemgik elevernes besvarelser. Der er flest besvarelser fra 4.-7. klasse. 

Svarene viser at eleverne har det ok og at de er blevet bedre til at håndtere 

programmer på computeren som de bruger i undervisningen. Svarene afspejler at 

eleverne savner og mangler social kontakt med vennerne.  

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra skolen, nyt fra medarbejdere  

 

Orientering:  

- Registrering af elever i nødpasning 

 Antallet af elever i nødpasning er tilsvarende niveauet i kommunen.  

 

- Nødundervisning 

 Det er udmeldt centralt at det er nødundervisning tilpasset de forhold der er. Det vil 

sige at lærerne underviser i overensstemmelse med den fastlagte årsplan, selvom det er 

nødundervisning. 

 Det er besluttet at undervise i bestemte fag og eleverne har færre timer på skemaet, da 

det er sværere at undervise og modtage undervisning virtuelt. Lærerne gør en stor 

indsats og de gør det godt, bruger også erfaringerne fra sidste nedlukning. 

 

- Spørgeskemaundersøgelse – forældre og elever.  

 Miriam gennemgår besvarelserne: Det er interessant at der er 44 forældre og 75 børn 

der har besvaret. Det giver opmærksomhed på, om forældrene ser beskeder som 

sendes ud.  

Der er få besvarelser fra elever i de yngste klasser 0.-3.kl.  

Besvarelserne er god viden for skolen.  

Der er udsving på spørgsmål til de sociale og faglige emner 

Lærerne leverer et højt serviceniveau til forældrene.  

Eleverne er mindre aktive hjemme på flere planer.  

Der er aktiviteter i familierne i weekenden.  

Det er udfordrende at børnene ikke kan være sociale med vennerne, det påvirker dem.  

Gennemgående for forældrenes feedback er det at de er meget mindre på som 'lærere' 

denne gang. Forældrerollen er konkretiseret til at skulle skabe rum og ro til 

fjernundervisningen. Selvom børnene er blevet langt mere selvhjulpne end i foråret er 

der selvfølgelig mere forældrehjælp forbundet med de mindste elever. 
 

- Fysisk afskærmning på p-pladsen 

 Glæde over at børnene nu kan gå bag afskærmning på parkeringspladsen når de skal i 

skole. Det er lykkedes med frivillig hjælp arrangeret af Claus Frølund og Niels 

Kromann.  

 

- Tilføjelse til orientering fra Børnehuset 

 Der kan ansættes en pædagog i en begivenhedsbestemt ansættelse pga. 

længerevarende sygemelding.  

 

 

Pkt. 5 - Nyt fra formandskabet  

 

Indstilling: 

- Manglende suppleant for repræsentant for dagtilbud 



 

 

 Juridisk kan vi forsætte uden suppleant for repræsentant. Bestyrelsen er stadig 

beslutningsdygtig da der er repræsentanter fra både skole og dagtilbud.  

 

- Drøftelse af fællesbestyrelsens rolle under corona; hvordan fortsætter vi vores 

bestyrelsesarbejde; er der opgaver eller information vi burde bidrage til? 

 

Beslutning: 

 Bestyrelsesrepræsentanterne kan på forskellig vis bidrage til synliggørelse af 

retningslinjer og anbefalinger eksempelvis via facebooksiden. Drøftes på næste møde.  

 Drøftelse omkring afholdelse af møder, bidrag til og prioritering af punkter. 

 Drøftelse omkring struktur på AULA ift. beskeder og opslag. Til videre drøftelse på 

næste møde. 

 

 

Pkt. 6 - Punkter til næste møde d. 11/2  

 

Beslutning: 

 Struktur på AULA (Beskeder og/eller Overblik) 

 Motivation af forældrene ift. at læse beskeder på AULA 

 Drøftelse af hvordan fællesbestyrelsen i coronaperioden kan vise og synliggøre 

opbakning til udmeldte restriktioner og anbefalinger. 

 

 

Pkt. 7 - Eventuelt  

 

Indstilling:  

Intet.  

 


