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Skolebestyrelsesmøde 

Referat 
Mødedato: 21. januar 2021  Mødetid: 17:00 – 18:00 Mødested: Teams 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lone Johansen (næstformand) 
Lars Peters 

Ledelsesrepræsentanter Henrik Jørgensen (skoleleder) 
Tina Bjerregaard (pæd. leder) 
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder) 

Personalerepræsentanter Heidi Steen Jensen (Medrep. BGS) 
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret Bettina Langbjerg (Forældrerep. På valg) 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

Afbud:  Fraværende: Helle Pedersen  
Trine Sørensen (Supp.) 

Næste møde: 4. marts 2021 Sted: Kirkemosegaard 

 

Skoleår 20/21 - 20  Velkommen  

 
17:00 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 21 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

o Medarbejder (tilgang/afgang) 
o Elever (tilgang/afgang) 

17:05 
10 min 

 Dion takker Lone for hendes tid og engagement i vores skolebestyrelse da 
det er tid til at sige tak for denne gang. Vi har alle kunne mærke at det har 
været Lones hjertebarn, og vi har haft glæde at Lones faglighed og 
engagement i vores fælles arbejde.  
Dion kommer med input til det kommende skolerådsmøde bl.a. en 
opfølgning på de aktiviteter og spørgsmål der tidligere har været rejst. Et af 
disse er bl.a. hvordan håndteringen af inklusion håndteres ude på de enkelte 
skoler. 
KMG beretter om at Corona fylder en del i hverdagen både hos eleverne og 
personalet. Alle prøver at holder deres bobler, og har fortsat fokus på trivsel 
og faglighed. Der har været afholdt terminsprøver i denne uge.  
Det yngste mellemtrin arbejder fortsat med trivsel med god succes og 
positivitet hos eleverne. De yngste har ikke længere udeskole pga. vejret så 
de er på skolen pt. Alle undervisere holder de små bobler for ikke at gå på 
tværs. 
Bugt beretter om at vi kan også mærke restriktionerne ifm. Covid. Vi holder 
fortsat gang i så mange aktiviteter og forløb som muligt. Vi kan dog ikke gå 
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på tværs og det begynder vi at savne. Vi har taget alle de gode erfaringer fra 
foråret med, og får det bedste ud af situationen.  
KMG: Der er ikke nyansatte personaler. Der er 2 nye elever – 1 er startet og 
starter på mandag.  
Der er ansat en afspritter på begge skoler, og vi er utrolig glade for de 2 
damer. 
Bugt: Vi er ved at ansætte en pædagogisk leder på Bugtskolen og har 2. 
samtale i næste uge. Vi har fået 2 nye elever, en i indskolingen, og en i 
mellemtrinnet. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 22  Status og opsamling på Covid 19 17:15 
30 min 

 Dion spørger til om der er bekymring blandt personalet omkring at blive 
smittet.  

Da vi har særligt fysisk sårbare børn på Bugtskolen bliver alt personale tilbudt 
test 2. gange om ugen fra næste uge.  
Dette gælder også for personalet når det bliver tid til vaccination. Derfor 
kommer Bugtskolens personale ind under de sammen gældende 
vaccinationsmuligheder som gælder for det sundhedsfaglige personale.  
Vi arbejder hele tiden ud fra de gældende retningslinjer, og følger alle 
opdateringer tæt i TRIO således at vi skaber den fornødne tryghed både 
blandt personalet og blandt vores børn/elever. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 23  Eventuelt 17:45 
10 min 

 Dion sender diætskemaer rundt til de forældrevalgte.  
To-Do/Opfølgning>   

Skoleår 20/21 - 24 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 17:55 
5 min 

 Referatet er oplæst og godkendt. 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

 Efter aftale med Dion udsættes arbejdet med 
principper til SB4 eller når det er muligt at mødes 
fysisk igen. Vi aftaler om Dion og/eller andre skal 
påbegynde arbejdet inden. 
Princip for undervisningens organisering 
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-
undervisningens-organisering 

Emner på næste SB   

   

   

   

 
 


