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Indhold Referat 
 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
godkendt 
 

 
Info om hverdagen med 
nødundervisning 

• Både forældre og personale 
 

 
Hverdagen fungerer godt. Dejligt med en masse UV 
udenfor.  
Forældrene er meget positive omkring skoledagen 
6 kl. kommer på mandag – skolen er klar til at modtage 
dem. 
Der er sat dansk og matematiklærere på hver årgang, der 
undervises dog også i andre fag ud fra cirkulæret om 
nødundervisning 
 

 
Skole/hjem-samtaler 

• Hvordan gør vi under de 
nuværende rammer? 

• Hvad er behovet? 

• Overveje behovssamtaler? 
 

 
TW sender besked på AULA til forældrene om, at der er 
trykket på pause ift. S/H samtaler. Der opfordres til tæt 
dialog mellem skole og forældre, og der kan afholdes 
samtaler efter behov. 

 
Næste skoleår 

• Økonomi 

• Stillinger 

• planlægning 
 

 
Der er et overforbrug på SFO-delen og et tilsvarende 
underforbrug på skoledelen. 
På SFO-delen skal det undersøges hvordan overforbruget 
kan reguleres – der kan bl.a. kigges på hvilke stillinger, 
der er behov for næste skoleår. 
På skoledelen er det målet at lave kvalitet for alle 
pengene. Der ansættes en ekstra lærer samt evt. 
tilførelse af SUP og 2-lærertimer. 
TW og ON laver fagfordeling når de nye lærere er ansat. 
De indgår på lige fod med resten af lærerkollegiet i 
fagfordelingen 
  

 
Høringssvar vedr. haller 

• se bilag 

 
TW sender høringssvar med indholdet og budskabet om, 
at SB er af den holdning at vi alle bør have samme 
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• frist for svar 14/5 kl. 12. 

• formulere svar på mødet 
 

muligheder i kommunen 

 
Valg til SB 

• Info om valg 

• Elektronisk valg 

• Vi håber på skriftlig info inden 
mødet 

 

 
Der køres efter den foreslåede plan. TW tager kontakt til 
Sandie Eis Ravn omkring afholdelse af valget. TW sender 
besked om valget på AULA. 

 
Nyt fra forældre 
 

Ikke noget fra forældrene 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der er desværre blevet meldt mange børn ud i SFO, 
håbet er, at de vender tilbage inden 1.9.2020 
Der er ikke mange børn i SFO om eftermiddagen, hvilket 
besværliggør aktivitetsniveauet på visse årgange. 
 

 
Evt. 

 

 
 

 


