
  

  

Referat  

Bestyrelsesmøde  

  

  

d. 10 03 2021  

Kl. 19.00-21.00  

Virtuelt møde  

  

Deltagere: Jens Jensen, Frank Rasmussen, Anders Kappel, Stine Løj, Max 

Muller, Merete Brockenhuus-Schack, Jens Peter Mølgaard, Kenneth 

Mogensen, Susanne McKay, Brian Winther  

Suppleanter:   

Fraværende:  

1. Orientering, herunder  

 Personale  

 Corona  

 Status 10 kl samt TSS  

Kenneth orienterer: 

Linda Pedersen stopper pr. 1. april, og 

Stine Nielsen er blevet ansat med 

opstart pr. 1. april i Fritidsafdelingen. 

 

Tine Jensen er konstitueret souschef i 

Fritidsafdelingen i Mariannes orlovs-

periode. 

 

Corona: Skolen er ikke vidende om 

smittetilfælde efter jul, og personalet har 

nu mulighed for lyntest to gange 

ugentligt på skolen. 

Vi har øget fokus på både de ansatte og 

elevernes trivsel. 

 

TSS-samtalerne er holdt til to fulde 

klasser. Vi har fortsat ventelister. 

 

Det er pt. uvist, hvor mange 10. klasses 

elever, vi har til kommende skoleår. 

  

2. Orientering fra Bestyrelsen  

 Klagesag  

 LUS med Kenneth  

 Jens Jensen orienterer: 

LUS med Kenneth er holdt. 

 



 

3. Orientering fra Udvalg  

 Trafik  

 Økonomi  

 Kommunikation  

 Byg  

Økonomiudvalg v/Jens Jensen: 

Udvalget venter på årsregnskabet. 

 

Revisionen i går viste et umiddelbart 

overskud på 320.000 kr. 

 

Byggeudvalg v/Anders: 

Udvalget arbejder med tilbuddet ifm. 

byggeriet. 

 

Kommunikationsudvalg v/Stine: 

Udvalget arbejder kontinuerligt med 

skolens nye hjemmeside. 

 

Et skriv om skoleudvidelsen er blevet 

sendt ud til skolens forældre. 

 

Trafikudvalg v/ Max: 

Udvalget afviklede trafikevent d. 8. 

december med fokus på brugen af 

cykellygter. 

 

Eventen i februar blev aflyst pga. 

Corona. 

4. Generalforsamling   Frank og Max er på valg. 

 

Digital afholdelse af general-

forsamlingen, hvis det ikke er muligt 

med fysisk fremmøde, blev drøftet. 

 

Udvalgene bedes lave deres 

præsentationsmateriale til general-

forsamlingen og sende den til Jens 

Jensen lige efter påske. 

 



 

5. Ønske om give plads til 1 

lektion historie mere på 9. 

årgang.  

 Det blev besluttet at hæve historie 

timetallet fra 1 ugentlig lektion til 2 

ugentlige lektioner gældende fra næste 

skoleår. 

    Evt. 

 Stillingtagen til 

udsendelse af brev fra 

undervisningsminister 

 Genåbning af 

afgangsklasser 

 Genåbning for 5. – 8. 

årgang 

 
 

Delelementer fra de udsendte breve fra 

undervisningsminister videreformidles 

videre til skolens forældre. 

 

Planen for genåbningen af 9.+10. klasse 

blev præsenteret. 

 

Genåbningen for 5. – 8. årgang blev 

drøftet. 

  

Godkendt mundtligt af mødedeltagerne via videokonference. 

 


