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Mødeleder: Anne 
Referent: Pia 
Dagsorden 

  

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

2. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver mere, 
sættes på et kommende 
møde) 

 

Lars har i dag sendt information ud til medarbejdere og forældre om 
Corona situationen, og de nye restriktioner der træder i kraft 9/12. 
 
Anne og Lars vil fortælle om Nest til dialogmøder med rådmanden. 
 
Forældretilfredshedsundersøgelsen har vi nu fået, den bliver 
behandlet af skolebestyrelsen på et senere møde. 
 
Økonomi. SFO går i 0. Skoledelen kommer ud med et plus. Vi har 
fået en del ind i uforudset ekstra indtægt (CB og Nest blandt andet), 
og var forsigtige i planlægningen af året. 
 
Der har været et vellykket forældrearrangement om kommende 
Nest. Medarbejderne har været på undervisnings dag igen. 
 
Berlinturen er aflyst på grund af Corona situationen. 
 
Der er ansat ny pædagogisk leder, Stine Kejser Prip. Stine Kejser 
kommer fra en stilling som læsevejleder i PPR og starter 1. januar. 
 
Der er ansat ny deltidspædagog, Rene, der er morgenåbner og 
inklusions pædagog i indskolingen om formiddagen. 
 
 

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

Efter et møde med rådmanden og forpersonen for Børne- og 
ungeudvalget, beder bestyrelsen Lars komme med et økonomisk 
estimat over konsekvenserne af en eventuel politik om en 
klassekvotient på max. 26 elever. Dette kommer Lars med på næste 
møde. 
 
Lars har ikke hørt fra eventuelle kandidater til suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen. 
Bestyrelsen henvender sig til forældre fra forskellige årgange. Adam 
og Christian skriver ud. 
 
Høringssvar.  
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Vision på fritidsområdet SFO. SFO forældreråd skriver dette, og 
gerne på vegne af bestyrelsen også. 
Kvalitetsopfølgning og tilsyn. Skolebestyrelsen afgiver ikke 
høringssvar. 
 

4. Ordet er frit 
 

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

 

Ingenting 
 

5. Chromebooks 
 
Formål:  
At give bestyrelsen indblik i 
brugen af Chromebooks og 
om der er behov for en 
principiel ramme for det 
fremtidige arbejde. 
 
 

Fra lærernes side (repræsentant fra mellemtrinnet) er der gjort 
meget ud af at slå fast CB er et arbejdsredskab ikke et 
underholdningsredskab. Det har været individuelt i klasserne. 
Det er ved at ske nu, men det var svært for børnene. Det er et on 
going arbejde. 
Didaktisk arbejder lærerne stadig eksperimenterende. Samler op 
med jævne mellemrum. Videndeler. Det er godt til brug af 
læringsplatformene, der bliver bedre og bedre. Dejligt man ikke skal 
reservere og bruge undervisningstid på at hente og aflevere 
maskiner. 
Der er endnu ikke samarbejde enhederne imellem om brugen af CB. 
Forældre oplever ikke CB er en belastning hjemme, men et 
arbejdsredskab i skolen. Den er heller ikke fremme i SFO. 
Elevrådsforpersonen fortæller de bliver brugt til det samme som PC 
blev før. Fagligt i timerne og underholdning i pauserne. 
Flere ordblinde elever synes det er rart at alle har en CB og App 
Writer, så de ikke skiller sig ud. 
Skolebestyrelsen vil gerne drøfte hvad ambitionen er for CB. Er det 
hensigtsmæssigt de bliver brugt i frikvarteret? Personalet drøfter 
hvad mediet kan, og hvordan vi vil bruge det. 
Kunne man lave skærmfrie uger? 
Alle i personalegruppen vil gerne beholde det analoge også og det er 
et godt udgangspunkt for at få brugt CB godt. 
CB kan blive en integreret del af skole hjem samarbejdet, elevplanen 
bliver dynamisk i MOMO. Hvis der var en ensartet retningslinje i 
arbejdet i MOMO på skolen, ville det virkelig rykke med en fælles 
platform. 
Elevråds forpersonen husker os på, at dette er speciel tid hvor elever 
ikke må blande sig med hinanden, og at vi skal anerkende et behov 
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for at have underholdning i frikvartererne. Dette er bestyrelsen 
lydhør overfor. 
 
Bestyrelsen vil gerne lave et skriv om sine drøftelser vedrørende CB 
til MED og personalegruppen. Bestyrelsen synes ikke det er 
nødvendigt med et princip, men vil gerne drøfte det igen om et halvt 
år. 
 
 
 

6. Bestyrelsens fremtidige 
involvering i Nest 
 
Formål: 
At få afklaret om 
bestyrelsens rolle i arbejdet 
med Nest er afsluttet 

 

Bestyrelsen ønsker at blive løbende orienteret om udviklingen i 
Nest, ikke at indgå i planlægningen fremadrettet. 
Bestyrelsen ønsker dog stadig at gå ind i evalueringen af projektet og 
efterspørger stadig evalueringsdesign fra PPR. 
Bestyrelsen ønsker at følge op på temaet sammen med SFO 
forældreråd. 
 

7. Sorgarbejde 
 
Formål: 
At tage stilling til, om der 
på Beder Skole er behov for 
et mere systematisk 
arbejde med sorg 

 
 

Lene foreslår at Beder Skole får et tilbud til børn i sorg forstået 
bredere end dødsfald, også børn i kriser på grund af ting de 
gennemlever. Tematiserede ”te grupper”, muligheder for at få talt 
med andre der er i den samme situation, eller som har været i 
samme situation. 
 
Der er lærere fra andre skoler der arbejder med dette (ex. 
Ratlouskolen) 
 
Kunne KV fortælle om hvordan hendes te gruppe blev dannet. 
 
Det er meget vigtigt de voksne kan vise/sige til barnet at man godt 
ved hvad der er sket/sker, eller kontakte en kollega der kan. 
Information til forældre der f.eks. står i en skilsmisse. 
 
Skolebestyrelsen beder Lars om at bringe det ind i skolens MED 
udvalg. Lars kommer med en tilbagemelding, Anne undersøger hvad 
man gør andre steder. 
 
 
 

8. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 

Princip for klassesammenlægning 
CB igen om ca. et halvt år. 
Forældretilfredsheds undersøgelsen 
(Nest til næste fællesmøde med SFO forældreråd) 
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Hvad skal prioriteres på det 
kommende møde (også i 
relation til årshjul) 

 

Sorggrupper 
 

 
 

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

Intet 

 
 
 


