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Referat 

 

Mødedato 

 

Mandag 27. april 

Mødested/lokale 

 

Meet 

Mødetidspunkt 

 

Kl-. 17:15 

Forventet sluttidspunkt 

 

Kl. 18:45 

Deltagere: Annie Gerstrøm, Karen Nørgaard Andresen, Kasper Hedegaard Pedersen, Kenneth Larsen, 

Litha Hansen, Nana Lunøe, Troels Seerup, Mette Hjelholt Nielsen, Heidi Mølgaard, Lance Luscombe, 

Karen Berg Jørgensen, Patrick Nygaard Vilhelmsen, Kristina Blæhr, Kasper Madsen, Claus Didriksen 

 

Mødeleder: Troels Seerup 

Ordstyrer: Mette Nielsen  

Referent: Karen Berg Jørgensen 

Tidstager: Mette Nielsen 

Evt. afbud bedes meddelt til: 

Lance Luscombe 

laalu@vejle.dk 

 

Fraværende: 

 

 

Møde afholdt via Teams.  

 

Dagsordenpunkt Mål Tidsplan/referat 

1. Endelig godkendelse 
af budget 2020 efter 
anbefaling fra MED-
udvalget 
 
Lance 
 
17:15 – 17:25 
 
Bilag: Budget 2020 
 
Lance 

Budget 2020 er rettet til ift. kom-
mentar fra MED-udvalget og skal en-
delig godkendes af bestyrelsen. 
 

 

Budgettet blev godkendt, 

dog med forbehold for udgif-

ter afledt af genåbningen af 

skolen efter Covid19. 

2. Forældrefolder.  

 Troels præsenterer 
forældrefolderen 
vedr. skoledagens or-
ganisering 2020. 

En færdig folder sendes ud efter 
mødet og det afgøres, hvordan for-
ældrene skal informeres om den nye 
struktur. 

Oplægget blev gennemgået 

og drøftet. Der var enkelte 

bemærkninger. Derudover 

skal ledelsen gennemgå op-

lægget til folderen og 
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(bilag følger inden 
mødet) 

 Mødeform ift. info til 
forældrene om den 
nye struktur 
 
17:25 – 18:00 
Troels 
 

komme med oplæg til kom-

munikationsform i forhold til 

forældrene. Der træffes be-

slutning senere om det er 

muligt med fysiske oriente-

ringsmøder (og i givet fald i 

hvilken form) eller om præ-

sentation kommer til at ske 

elektronisk. 

 

Det besluttes, at skolebesty-

relsesmødet den 27. maj kl. 

19.00 ændres til udmelding 

til forældrene i den form, der 

måtte være mulig. 

 

Punktet drøftes igen på næste 

møde i skolebestyrelsen den 

13/5 kl. 18.00-20.00. Lance 

melder ud omkring formen 

på mødet senere.  

 

3. Drøftelse og oriente-
ring ift.  
 

 Genåbningen af sko-
len 

 Økonomien set i lyset 
af de nye forhold 

 Nødundervisningen 

 Rammerne for arbej-
det ift. personalet 

 Sidste skoledag 

 Translokation 

 Initiativ i Udgård ift. 
event for eleverne 
 
18:00 – 18:20 
Lance/Mette 

 

 
Drøftelse af punkterne. 

Genåbning: 

Hektisk situation med beslut-

ning om genåbning af sko-

len. Selve åbningen er gået 

rigtig godt. De nye retnings-

linjer med håndvask og ude-

undervisning giver andre 

rammer for at gå i skole for 

børnene og også for persona-

let.  

 

Der er ansat ekstra vikarer, 

der skal bidrage til at genåb-

ningen forløber godt.  

 

Skolebestyrelsen kvitterer 

for skolens store arbejde i 

forbindelse med genåbnin-

gen af skolen. 
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Økonomi: 

Det er svært at sige noget om 

hvordan økonomien ender i 

forbindelse med de nødven-

dige tiltag i forbindelse med 

Covid19. Der er mange be-

stemmelser og krav, der skal 

leves op til og som ligger be-

slag på skolens ressourcer på 

forskellig vis.  

 

Nødundervisning 6-9. 

klasse: 

Det er hårdt for gruppen ikke 

at være afsted i skole. Skolen 

skal indberette tilrettelæggel-

sen af undervisningen til for-

valtningen. Skolen har fuldt 

fagskema i perioden og føl-

ger som udgangspunkt den 

almindelige skoledag.  

Efter påske er der mange af 

de store elever, der sidder 

alene og det har krævet en 

øget opmærksomhed. Særlig 

9. årgang er påvirket af at af-

gangsprøverne, sidste skole-

dag m.v. er aflyst.  

 

Sidste skoledag og translo-

kation: 

Skolen afventer udmelding 

efter den 10/5, men vil så 

tale med eleverne om hvad 

der måske kan være med til 

at give en god sidste skole-

dag. Skolen planlægger at 

der skal tilrettelægges en 

form for sidste skoledag og 

translokation.  

 

Fredag den 1/5: 
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Movemathon afholdes fredag 

på samme facon som ”Dan-

mark løber”. Sammen, men 

hver for sig. Overskuddet går 

til UNIEF. Skolen sørger for 

præmier til eleverne. 

4. Orientering ift. 
 

 Skolebestyrelsesvalget 

 Status på høringssvar 
og spc.-tilbud 
 
18:20 – 18:30 
Lance 
 
(Bilag høringssvar) 

Orientering. Skolebestyrelsesvalg: 

Udsat indtil videre. Der kom-

mer yderligere information 

når det er muligt. 

 

Høringssvar: 

Der er ikke truffet beslutning 

for nuværende.  

 

5. Orienteringspunkter 
a. Fra formanden 
b. Fra ledelsen 
d. Fra personalet 
 
 
18:30 – 18:40 
Lance 
 

 

Nyansættelse og genopslag 
Fra formanden: 

Intet nyt 

 

Fra ledelsen: 

Ansættelser – Udgård: 

Der kommer 4 7.klasser næ-

ste år, og der er en lærer, der 

går på barsel. Der mangler 

derfor lærere i matematik, 

fysik og tysk. Troels deltager 

i ansættelsessamtalerne fra 

skolebestyrelsens side.  

 

Derudover kommer der en 

ny lærer på mellemtrinet. 

 

Fra personalet: 

Der er god stemning, og der 

arbejdes hårdt med bl.a. 

hjemmeundervisning for 6-

9.klasse.  

6. Evt. 
18:40 – 18:45 
Lance 
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