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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 23.marts 2021 kl. 17.00 -19.00 
 Virtuelt, på Teams  

 

O: Orientering  

D: Drøftelse 

B: Beslutning  

 

Afbud: 

 

Lasse N. 

Dagsorden 

 

Uddybning/Referat  Tovholder/ 

Form 

Kl. 17.00 

B: Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendelse af referat  

Referat og dagsorden godkendes Karen 

O + D  

Kl. 17.05 – 17.20 

”Det gode børne- og 

ungeliv i lokaldistriktet 

Risskov og Strand”  

 

Bilag:  

Folder ”Det gode børne- 

og ungeliv” 

Præsentation af udkast til fælles folder, der skal beskrive det ønskede 

samarbejde i 0-18 års perspektivet i Risskov og Strands distrikter.  

- Formålet 

- Afsender   

- Målgruppen  

 

Der er et rigtig godt samarbejde mellem de to skoledistrikter.  

Skole, dagtilbud og FU vil gerne stå som en samlet enhed i 

lokalområdet. 

Familieafdelingen skal ses som en tæt samarbejdspartner. 

Folderen skal udleveres til nye forældre på skolen og i dagtilbud. 

 

  

 Lene  

B 

Kl. 17.20-17.30 

Økonomi  

 

Bilag:  

Budget 2021 vers. 3.0 

med kommentarer 

Endelig fastlæggelse af budget 2021 

 

Formandskabet har været til opfølgende møde med ledelsen. 

Der er kigget på enkelte poster/indkøb, som kan skubbes til senere på 

året 

 

Vigtigt, at økonomien er robust og budgettet er tættere på nul. 

 

Der er øgede udgifter til elever i eksterne specialtilbud 

 

Skolen tildeles flere kommunale og nationale midler ift. trivsel og 

faglighed. 

 

Flexjobber i kantinen er udsat. Indkøb af skolemøbler afventer til 

næste aflæggelse af forventet regnskab (maj).  

 

Der er afsat ressourcer til at vores interne medarbejdere i næste 

skoleår kan varetage vikarlektioner i morgentimerne. 

Tre klasser på kommende 8. årgang 

Fem kasser på kommende 0. årgang  

 

Karen  

Kristian  

D:  Toke vil give en overordnet beskrivelse af den foreløbige Toke  



                 

 

Kl. 17.30-18.10 

 

Tema:  

Evaluering af 

Chromebooks til alle 

elever 2.-9. klassetrin 

 

 

Bilag:  

Regninger (betalte og 

forventede) på 

reparationer. 

Oversigt over antal 

oprettede sager på 

indleverede 

Chromebooks (til 

rep/udskiftning) 

implementering af chromebooks til alle.  

Derudover vil han sammen med Finn fremlægge:  

- Oversigt over omfanget af chromebooks, der er sendt til 

reparation og den medfølgende økonomi hertil.  

- Evaluering af opstarten i 2. + 3.klassetrin. Input fra teamene 

(Finn præsenterer) 

- Personalets kompetencer.  

 

 

- Der er nu meldt ud at det pædagogiske personale også skal 

have en Chromebook 

 

- Evaluering fra teamene. Toke gav status på evaluering. 

 

Spg. fra bestyrelsen:  

Kan der etableres en elevundersøgelse, så vi kan blive klogere på 

elevernes holdning og brug af Chromebooks? 

 

Er der organiseret nogle kommunale tiltag ift. evaluering af den øgede 

digitalisering i folkeskolen? 

 

Der er en generel opfattelse af, at elevernes Chromebooks virker 

robuste, og der udføres god undervisning.  

 

 

Skolebestyrelsen drøfter:  

- Er der sammenhæng mellem budget og faktisk forventede 

udgifter? 

- Er der noget set fra et forældreperspektiv, som skolen med 

fordel kan inddrage i den videre implementering? 

- Andet?  

 

 

Finn  

O: 

Kl. 18.10  

Status på genåbningen 

 

- 0.- 4.klasserne + spc.klasserne Trives på skolen, og der er 

etableret en god hverdag. Der er fokus på, at alle trives efter de 

er startet på skolen igen.  

 

- 5.-8.klasserne er på skolen en dag om ugen. Her er der fokus 

på udendørs trivselsaktiviteter. 

 

- 9.klasserne er tilbage hver anden uge, og de følger det samme 

skema som i onlineundervisningen 

-  

- Test: Det er nu muligt for vores elever at blive testet på skolen. 

Der er oprettet testcenter på skolen.  

 

 

 

O: 

Kl. 18.25 

Orientering  

 

 

- Skoleårets planlægning – status på antal klasser og 

personalenormeringen. Se under  

 

 

- Skolens deltagelse i KompetenceUdvikling i Læsning  

Lene  

Lars  

Karen  



                 

 

 

- Ønske om en kunststofgræsbane.  Lene og Lars er i gang med 

at undersøge mulighederne for etablering af kunstgræsbane på 

skolens område. 

Trivsels- og sundhedsmålingerne. Undersøgelsen starter i 

foråret, når eleverne vender fysisk tilbage på skolen. 

 

- Elevplaner. Vi afventer bekendtgørelsen fra B&U ift. elevplaner 

-  

- Status på renoveringsproces og affaldssortering.  

Der er fuld gang i renoveringen af lys, varme og lofter. 

Processen følger den planlagte tidsplan! 

Der er opsat nye affaldssorterings-beholdere i alle lokaler. Vi 

regner med at få nedgravet beholder i 2022.  

 

D:  

Kl. 18.40 

Fonde til finansiering af 

større projekter? 

Har bestyrelsen ideer til, hvordan der kan søges fonde/finansiering af 

større projekter?  

- Kunststofgræsbane. 

- Kunst (som erstatning for ”Sanserne” v. Skolesvinget) Det 

undersøges, om vi kan ansøge fonde for at genetablere nogle 

kunstværker. 

-   

- Andet?  

Indbetaling til skolemælk. Lene har siden mødet aftalt med 

kantinelederen, at forældre, der ønsker at få tilbagebetaling på ikke-

modtaget mælk, kan henvende sig til direkte til Jena (på mail). Dette er 

taget godt imod af forældre, der har ønsket at benytte det.  

 

Punkter til næste møde Præsentation af tilgængelige data – ”Grafisk 

LedelsesInformationsSystem” (LIS). Hvad har bestyrelsen brug for at 

kunne føre det nødvendige tilsyn?  

 

Bevægelse. Hvordan får vi mere bevægelse ind i skolen? Herunder 

oplæg v. Lasse Ziska med erfaringer fra Syddjurs. 

 

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og deres virke i det civile liv.   

 

 

Kl. 18.55 

Evt. 

  

 


