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Dato 13.01.2021 

Sted Microsoft Teams: Klik her for at deltage i mødet  

Tid  19.00 – 21.00 

Deltagere Morten Østergaard, Formand 

Inge Temple, Forældrerepræsentant  

Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant  

Ditte Drejer, Forældrerepræsentant  

Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant 

Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant 

Tina Nickelsen, Forældrerepræsentant 

Johanne & Viktoria, Elevrepræsentant 

Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 

Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 

Klaus Schubert. skoleleder 

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant 

 

Gæster Lise Meyer, Ledelsesrepræsentant 

Afbud  

Referent  

DAGSORDEN / referat 

NR. 1 Kl. 19.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Punkter til evt. 

Referat  

NR. 2 Kl. 19.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  

a. Status på indskrivning af nye elever til kommende 0 klasse. 

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 

Referat Ad. 1: Det går godt med skolen. Vi har 6 elever til nødpasning. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUzOGY5YTMtOTA5Ny00ZWQ5LThjN2QtMjYyNWZiNzliZDdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2247c4373b-4ea3-44ca-9f73-718166de302f%22%7d
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NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Status på corona skolen vers 3.0 

Indhold 1. Kort orientering om coronasmitte op mod jul.  

2. Eleverne fra 0.-4. klasse har også haft fjernundervisning. Med kort tid til 

opstart har vi brugt erfaringerne fra 5-9 klasserne til at strukturere 

skoledagene for indskolingen. 

I praksis har vi taget udgangspunkt i skemaet på AULA, og ladet det være 

startsted. 

Alle klasseteams er opfordret til ikke kun at se på de enkelte lektioner, men også 

forsøge at lave en skoledag der tager hensyn til eleverne. 

3. Feedback fra forældrene til skolen: hvordan ser det ud fra forældre-siden, 

er det for meget, for lidt, for ensformigt eller andet ? 

 

 

Referat Der var et større smitteudbrud på skolen lige før jul. Det endte med 7 

medarbejdere og 18 børn. Det førte til et stort smitteopsproringsarbejde, der 

flyttede sig dag for dag. Skolen blev i den forbindelse kontaktet af Stiftstidende. 

Klaus valgte at give dem fakta, for at undgå misinformation. Det virker som om 

udbruddet er stoppet.  

Vi har på skolen bedt lærerne om at tilrettelægge dagen, så de er rimelige. Det 

betyder, at enkelte fag kan falde ud, men ikke som en fast ordning.  

Der er særlig fokus på 0.-1. klasse, da de ikke har Chromebooks.  

I indskolingen skruede vi op for op for antallet af timer. Medarbejderne er 

fortrøstningsfulde og der er meget kreativitet. Det er fantastisk, at eleverne selv har 

chromebooks. Folk trives i det, når det nu skal være. Der er meget hjælp at hente 

fra de lærere, der startede tidligere end de andre.  

Elever: de havde en god snak med lærerne om, at det er vigtigt at holde fast i 

Meet-møderne i starten og slutningen af timen. Det er træls, når der ligger en 

skriftlig opgave. 

Der er meget skriftlighed, og de savner samværet og mundtligheden med de 

andre.   

Der er indskrevet 66 børn til Malling. En del har fravalgt Malling, men det handler 

oftest om at børnene har gået i daginstitution i Beder. Skolen kontakter dog de 

forældre, der har valgt andet – alene for at høre, om vi kan gøre noget bedre.  

Lene Kvist er udlånt til et lederjob på en anden skole i kommunen. 

 

Ad. 2: Medarbejderne drager nytte af, at udskolingen har været i gang i længere 

tid. Det er desuden tydeligt, at det er anden gang, vi er i den situation. Lærere, 

elever og pædagoger er på mere sikker grund end sidste gang vi blev lukket ned.  

I SFO-regi kan det være lidt udfordrende at tage hånd om undervisning for elever 

fra forskellige klasser. SFO’en vil overgå til at samarbejde i grupper. 

Ad. 3: Ingen kommentarer fra eleverne, der ikke er corona-relaterede 

Ad. 4: Heller ingen kommentarer 



Skolebestyrelsesmøde 

 

Forældre: imponerede over, hvor hurtig fjernundervisningen kom i gang, og hvor 

meget skema, de faktisk har. Der er også kommet gode takter til at variere 

skoledagen. Der er behov for det.  

Det er en udfordring at skulle hjælpe de mindre børn – ex. 3. klasse. Det varierer fra 

dag til dag. Nogle gange kunne det være fedt at mødes i mindre grupper. Måske 

skulle man ikke starte alle timer på Meet.  

For de mindre kan det være svært med for lange Meet-gennemgange. Det er 

dog dobbelt, da der så er noget, de skal.  

Dejligt at der er så godt styr på det faglige. Måske skal der også bruges energi på 

det sociale.  

Kæmpe ros til lærerne i udskolingen. Der er rigtig meget interaktion mellem 

eleverne. Herefter sendes de ud i grupper. Der har været fysikforsøg, udendørs 

billedkunst… 

Variation, gerne arbejde i mindre grupper, Det er svært for eleverne selv at danne 

grupper. Det er vigtigt, at lærerne også tager ansvar for det sociale.  

Forældrene efterspørger digitale forældremøder. Måske skal man give gode råd i 

forhold til et digitalt møde. Ex. At der kun kommer en enkelt forælder pr. barn.  

Forældrene har meget forskellige holdninger til, hvad der er den bedste 

undervisning, alt efter hvilke børn, man har. Denne problematik findes også ved 

almindelige forældremøder. 

 

 

 

 

NR. 4 Kl. 20.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: kls 

Overskrift Sygefravær 

Indhold Kort orientering om status på personalets samlede fravær. 

 

Bilag vedlagt 

Referat Sygefraværet er generelt grønt – det betyder, at det er under måltal og stabilt 

eller faldende.  

Eneste gruppe, der er rød, er lærerne i indskolingen. Årsagen er enkelte lærere, 

som har været langtidssygemeldte – fravær vurderes ikke at være 

arbejdsrelateret. Tallene har ændret sig positivt.  

 

NR. 5 Kl. 20.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Dialogmøde med forældre 

Indhold Drøftelse af form og indhold. Morten foreslår at vi afholder det digitalt i februar.  

• Fokuspunkter kunne være: Corona-skolen og Trivsel. 

• Skal vi dele op i afdelinger (indskoling, mellemtrin, udskoling) eller emner? 

• Skal det være alle forældre eller kun forældreråd? 
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Referat 
Bestyrelsen vurderer, at der er mere brug for lokale forældremøder på klasse-

/årgangsniveau i den nuværende situation (jf. anbefalingen om digitale 

forældremøder i punkt 3). Efterfølgende kan det give mening at holde et samlet 

dialogmøde og dele erfaringer med corona-skolen på tværs af årgange – især 

hvis hjemmeskolen fortsætter lang tid endnu. 

Dermed er dialogmødet udskudt, indtil det giver mening. 

 

NR. 6 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Klimafond 

Indhold Aarhus kommune har en klimafond der mangler ansøgninger. Var det noget for 

elevrådet? 

Referat Opfordring til at søge klimafonden, som støtter grøn omstilling. Fonden er rimelig bred. 
Det kan også handle om formidling. Link herunder.  

https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/aarhus-

kommunes-klimafond-soeg-om-tilskud-til-et-projekt-der-styrker-groen-omstilling/ 

 

 

 

NR. 9 Kl. 20.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold Dejligt at se Sanne igen.  

Referat - 

 

 

 

 

 

 

https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/aarhus-kommunes-klimafond-soeg-om-tilskud-til-et-projekt-der-styrker-groen-omstilling/
https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/aarhus-kommunes-klimafond-soeg-om-tilskud-til-et-projekt-der-styrker-groen-omstilling/

