
Skolebestyrelsesmøde i 
håndarbejdslokalet 

16. november 2020 kl. 17.00 – 18.30  
 

 

 

 

 

Mødeleder: Anne 
Referent: Pia 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

2. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion.  
 

• Intet nyt om økonomi. 

• RULL processen er nu nået til forberedelse af fælleslokaler. 
Det er det sidste der skal planlægges inden RULL kan komme 
i licitation. 

• NEST. Processen kører fortsat, det skal nu på P møder igen. 
NEST er også teamet for fællesmødet mellem 
skolebestyrelse og SFO forældreråd senere i aften. 

• Der bliver ombygget rundt omkring på skolen. 
Håndværkerne er netop gået i gang med personalerum også. 
Hele S afdelingen er ved at blive gjort færdig. Det hele skal 
være afsluttet midt januar. 

• Corona. Vi har ikke hjemsendte klasser. Indtil nu har kun to 
5. specialklasser været hjemme til test. 
Vi er forberedt på det kan blive aktuelt igen snarest, vi ser 
en stigende udvikling på flere af kommunens skoler. 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Der er afsat tid til 
kvalificering 
 

Bilag til princip for klassedannelse. 
Debat. Er der for mange muligheder til et princip, det er meget 
langt? Bliver man mere forvirret end godt er. Bilaget er et 
arbejdsredskab, ikke selve princippet. Tydelig opdeling mellem 
princip og procedure. Det skal være lettere tilgængeligt for forældre 
at læse. 
Dots bliver taget over. Der kommer tidslinje og princip. 
Tages op igen på et senere møde. 
 
Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Tidsplan vedlagt. 
Godkendt. Lars lægger det ud til forældrene. Det er vigtigt vi får 
kandidater, så vi også kan besætte suppleant posterne. 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer har 
mulighed for at orientere 
om evt. henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 

Anne har modtaget en henvendelse fra en forælder som hun svarer 
på, på bestyrelsens vegne. 
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5. Fælles forberedelse 
 
Formål: 
At være godt forberedt til 
fællesmødet med SFO’s 
forældreråd. 
 

Bestyrelsesmødet fortsætter kl. 18.30 som fællesmøde med SFO 
forældreråd. Temaet er NEST. 

6. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres på det 
kommende møde (også i 
relation til årshjul) 

 

• Pædagogiske overvejelser i forhold brug af Chromebooks 

• Bestyrelsens fremtidige involvering i Nest 

• Princip for klassesammenlægninger 

• Sorgarbejde på Beder Skole i fremtiden 

7. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

 

 


