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OBS Mødet er online. Se mail med link i privat mailbox fra mandag kl. 12:00 
 
Afbud til mødet: Knud, Karina H.  
Ordstyrer:  Helle 
 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

 
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  

Der skulle have være møde med politikerne og skolebestyrelsesformændene 
den 10.2., men det er rykket til 26.4., da man gerne vil mødes fysisk. Mødet er 
kommet i stand efter henvendelse fra SB formændene.  

- Skoleledelse:  
Der er noget stille på skolen og vi savner elever og medarbejdere. Det kræver 
meget af alle at vi ikke er på skolen. Men vi bliver gode til virtuelle møder :-) 

- Personalerepræsentanter: 
- Elevråd: 
- Andre: 

 
 

3. Corona situationen 
 

HV. Vi kommer lige fra pressemøde og det er dejligt, at vi får de mindste elever til-
bage på næste mandag den 8.2.  
Der komme retningslinjer fra BUVM inden længe. Dog ved vi, at der kommer til at 
være nødundervisning frem til sommerferien. 
 
Eleverne skal være sammen med deres klasse og må ikke være sammen med eks. 
parallelklassen.  
 
Forældre og gæster på skolen skal fremover bære mundbind, hvis de kommer ind 
på skolen. Vi fastholder, at forældrene aflevere deres børn udenfor, som de har 
gjort indtil nu, da det har fungeret rigtigt fint. Der er opbakning til dette fra skolebe-
styrelsen.  
 
Vi mødes med personalet i de næste dage og laver en plan for tilbagevending fra 
på mandag. 
 
BN. Det kan være en udfordring at få arbejdsplanerne til at hænge sammen, hvis 
skoledagen forkortes, da det giver længere SFO tid.  
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a) Medarbejder orientere om hvordan det går 

MA: det går fint med undervisning virtuelt. Den erfaring som lærerne har fra 
foråret, er blevet bragt med til nu og samtidig er eleverne er blevet mere for-
trolig med virtuel undervisning, også i 3 og 4. klasse. 
Medarbejderne er rimelig tilpas, men nogle lærere, specielt i de prak-
sis/musiske fag, er presset af, at vedblive at være kreativ med virtuel under-
visning.  
 
CS: Jeg har været mest på skolen. Det fungere rigtigt godt, både for elever 
der har været på skolen i nødundervisning og i SFOen. Specialklasserne har 
være på skolen, da de ikke rigtig har kunne finde ud af at være hjemme.  
I de ældre specialklasser har mange elever være meget aktive i den virtuelle 
undervisning og fået meget ud af undervisningen. Der er noget erfaring fra 
den virtuelle undervisning vi skal tage med i fremtiden.  
 
I SFOen har det fungeret rigtig fint og der har været god ro på. Der er blevet 
leget godt og der har været god kontakt mellem eleverne og de voksne. 
 

b) Forældre fortæller om deres oplevelser 
 
De elever, der har været på skolen har fungeret rigtigt fint på kryds og tværs 
og lærerne har virkelig lavet en god undervisning. Kæmpe ros til personalet. 
for et fantastisk arbejde. 
Det har været rigtig fint, at eleverne har fulgt skemaet. Det har givet ro og 
forudsigelighed, men også mange timer ved skærmen.  
Dejligt, at de mindste skal tilbage, da det giver udfordringer derhjemme. Men 
kæmpe ros til lærerne for at lave god undervisning virtuelt. Måske ville det 
være bedre at lave et kortere skoledag og give forældrene knap så meget 
tid, hvor de skal lave hjemmeskole.  
Det er svært at imødekomme alles behov.  
 

c) Ledelse fortælle hvordan det ser ud fra deres vinkel 
 
Der forventes udmelding om prøveafvikling inden for de nærmeste dage. Der 
komme udmelding til forældre og elever, så snart det er afklaret.  

 
4. Ny sekretær ansat 

 
Vi har ansat Adrianna Guldhammer som ny skolesekretær pr. 1.3.21. Adrianna 
kommer fra en stilling i Løn og Personaleafdelingen i Ikast – Brande Kommune.  
 

5. Er gymnastikforeningen kommet videre med beslutninger om springgrav 
 

Der har været møde med UNI - Sport fra Silkeborg, der er kommet med et forslag 
om tilbygning på bagsiden af hallen, ned mod tennisklubben, hvori springgraven 
skal placeres. 
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De anbefaler ikke hæve - sænkegulv, men en åben grav – 7,5 gange 12 meter med 
to baner. Der skal være 7 meter til loftet. Der skal laves en foldedør indtil hallen, så 
der både kan spille eks. bold i hallen og bruges springgrav samtidig.  
Hallen har ikke været til møde om det, så det afventer, inden man kan gå videre 
med forslaget. Derefter skal økonomien afklares, eks. Fonde skal søges. Der er 
mange ubekendt endnu, men EGF arbejder videre med forslaget.  
 
Økonomien vil være ca. 500000,- plus moms.  
 
Skolebestyrelsen bakker stadig op bag forslaget.  
 

6. Økonomi 
 

HV orienterede om skolens økonomi og hendes opfølgning med Tina Brøndum. Der 
kommer besparelser på næste skoleår. Disse skyldes dels besparelser på tildelin-
gerne og faldende elevtal. Effekterne af dette, sættes ind i den samlede planlæg-
ning i forhold til næste års planlægning.  
 
Bestyrelsen orienteres i detaljer om konsekvenserne på næste møde.  

 
 

7. Det videre arbejde med A-20 fortalt af MA og Helle 
 

MA. Vi var på Skarrildhus i december, hvor vi påbegyndte arbejdet med at imple-
menter A20, herunder arbejdet med skoleplanen, som skal ligge til grundlag for 
næste skoleårs planlægning. Der skal bla. arbejdes med at beskrive opgaverne og 
tiden til forberedelse. Lærerne skal involveres i noget af arbejdet, da de skal præ-
senteres for skoleplanen og de skal have mulighed for at kvalificere skoleplanen. 
Ledelsen træffer derefter beslutning om den endelige skoleplan. Dette ligger til 
grund for planlægningen af næste skoleår.  
 
HV. Vi har i forvejen en beskrevet grundlag for arbejdet på skolen, som kan ligge til 
grundlag for arbejdet mellem skoleleder og TR. De mødes på torsdag og fortsætter 
arbejdet.  

 
8. Næste skoleårs planlægning er i gang 

  
Vi er påbegyndt MU-samtaler, som er første skridt i skoleårets planlægning, da vi 
der taler med personalet om, hvilke ønsker de har til opgaver i det kommende sko-
leår.  
 
Efter vinterferien begynder vi at kikke på øvrige ønsker til fag og klasser. 
 
Se de to forrige punkter om økonomi og A20.  

 
9. Eventuelt 
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10. Personalesager 
 
 

11. Næste møde og kommende punkter  
 

Mandag den 1. marts kl. 18.30 
 

- Økonomi og næste skoleår.  
- Opfølgning på springgrav.  
- Coronaopsamling.  
- Repræsentant til Ungebestyrelsen (se mail 8/2 fra PH og beskrivelse fra Søren 

ungeleder) 
- Skolefest i det kommende skoleår.  
- Video til promovering af skolen.  

 
Laila er mødeleder på mødet i marts.  
 
Hvis vi ikke kan mødes fysisk, holdes mødet virtuelt.  
 
 

12. Godkendelse af referat / underskrift. 
 
 
 
 
 
 


