
Referat skolebestyrelsesmøde. 
 

Onsdag den 7. april 2021 
 

Kl. 17:00- 19:00  
 

Deltager: Knud, Claus, Anne Katrine, Loa, Anna, Hanne, Mette, Pia, Fie, Pia, 
Kris, Mads, Lars Karsten, Charlotte 

 
Afbud: Karina 
 

Ikke til stede:  
 

  

  

  

Emne (og 

ansvarlig) 

  

  

Indstilling 

  

Tid 

  

Beslutning – hvem gør hvad 

  

  

1 

  

  

Valg af 

ordstyrer 

  

Beslutning 

  

17:00-

17:05 

  

  

 Karsten 

  

2 

  

Godkendelse 

af referat fra 

sidste gang, 

samt dagens 

dagsorden 

  

  

Beslutning 

  

17:05-

17:05 

  

 Godkendt 

  

3 

  

Elevrådet 

  

Orientering  

  

17:05-

17:15 

  

  

Eleverne giver udtryk for at der er glæde over 

at være tilbage i skolen igen 

  

4 

  

Meddelelser: 

  

-      Skolens 

leder 

-      Formanden 

-      MED-

udvalget 

-      Fra skolen 

-      SFO 

  

   

  

Orientering 

  

17:15- 

17:30 

  

  

Skolens leder: 

 

 Status IT: Skolen har møde med IT 

afdelingen i den kommende uge om 

nye indkøb af yderligere computere. 

Det forventes at de koster ca. 4000kr. 

ex. moms pr. stk. 

 



 Status ventilationsanlæg: Der er 

bevilliget 8 millioner til et nyt 

ventilationsanlæg. 

Skolen har fået et tilbud fra et 

rådgivende konsulentfirma på 7-7,5 

millioner med nogle tilkøb. 

Skolen har møde med kommunen den 

14.april hvor der laves en endelig 

sagsfremstilling på opgaven. 

Det må forventes at opgaven først kan 

løses i sommerferien 2022. 

 

Formanden: Intet 

    

MED-udvalg: Intet 

 

Fra skolen: Efter sommerferien ændres den 

interne opdeling på skolen. I dag har vi en 

indskoling, et mellemtrin og en udskolings 

afdeling. Fremadrettet ændres det til to 

afdelinger, 0-5 klasse og 6-10 klasse. Dette 

skulle gerne give mere fleksibilitet i forhold til 

skemaet og færre lærere på de enkelte 

klasser, samt en bedre ledelsesdækning på 

afdelingsmøderne. 

 

I øjeblikket er der fokus på fagfordelingen 

samt på Covid 19 tiltag. 

 

 

Fra SFO: 

 

Den endelige dispositionsplan til det nye SFO 

byggeri blev godkendt af en enig 

kommunalbestyrelse den 24. marts. Byggeriet 

sendes nu i udbud i 4-6 uger. Næste møde i 

byggeudvalget er den 14.april, hvor vi regner 

med en plan for den videre proces. 

Vi har i byggeudvalget været en tur i Ringe og 

se en integreret institution, som 

arkitektfirmaet har bygget. På Hættegården 

var der brugt mange af de samme materialer 

som forventes brugt i det nye byggeri. 



Der er sendt fondsansøgninger til 

legeredskaber til More Play puljen samt til 

Rise Sparekasse. Vi mangler fortsat at lave 

fondsansøgninger til Nordea fonden og til 

Lokale og anlægsfonden. 

  

 

5 

 

Covid-19 –

genåbning 

 

 

Orientering, 

drøftelse 

 

17:30-

17:50 

 

Status på den aktuelle situation: 

Genåbningen er forløbet godt og der har indtil 

videre ikke været nogle smittede på skolen. 

Eleverne er kommet godt i gang og de store 

elever testes nu 2 gange ugentligt. 

Indtil videre har vi en forkortet skoledag, hvor 

eleverne møder en time forskudt for 

hinanden. 

Der er generelt en god opbakning fra 

lærerene til den model, der køres efter lige 

nu. 

 

Der var usikkerhed blandt forældrene om 

afvikling af sidste skoledag, revy mv. 

Udskolingslærere og ledelse er ved at 

udarbejde et udspil. 

 

Der var ønske fra forældrene om fortsat øget 

fokus på trivslen i klasserne. Forslag om at 

bruge endnu en fagdag på trivsel og fælles 

oplevelser for klassen. 

 

 

 

  

6 

  

Mad 

  

Drøftelse 

og 

beslutning 

  

17:50-

18:20 

  

Beslutning vedr. budgettildeling til forbedring 

af madtilbuddet.  
 

 

Se vedhæftede bilag og link: 

- Beslutning vedr. madtilbud 

- Ansøgning om EU-midler – 

https://lbst.dk/tilskudsguide/skolefrugt-

og-groent-skoleaar-20212022/  

-  

Karsten uddyber på mødet ansøgning om EU-

midler. 



 

Efter længere debat om de afsatte midler til 

forbedring af madudbuddet blev bestyrelsen 

enige om at ønske at bruge de afsatte 

100.000 kr. til at de enkelte klasser på skift 

skulle lave et måltid mad til parallel klassen, 

med det fokus at højne fællesskabet og 

trivslen. Det blev pointeret at man også skulle 

huske at det kom de mindste elever til gavn. 

   

 

7 

 

Værdiproces 

 

Foreløbig 

orientering 

 

18:20- 

18:30 

 

Karsten og Knud fortæller om foreløbig 

orientering. 

 

Knud, Karsten og en lærer repræsentant 

mødes den 8. april med fire facilitatorer, der 

skal præsentere deres bud på en værdiproces. 

Det forventes at værdiprocessen startes op 

efter sommerferien. 

 

8 

 

 

Budgetønsker 

 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

18:30-

18:55 

 

Orientering om proces, samt foreløbig 

drøftelse af ønsker for skole og SFO. 

 

Ønsker i ikke prioriteret rækkefølge: 

 Akustikloft i kantinen 

 Nye møbler til kantinen 

 Nye møbler til den ny SFO 

 Legeplads omkring ny SFO 

 Industrikøkken til madfremstilling 

 Foranstaltninger der kan fremme 

engagement og trivsel blandt eleverne 

 Nyt fysiklokale 

 

 

 

9 

 

 

Evt. 

  

18:55-

19:00 

Hytten Hovro ved Egehovedskoven er blevet 

overgivet til brug for Handicap og Psykiatri, 

som sikkert vil få en bedre udnyttelse af 

hytten end skolen har haft. 

De overtager dermed vedligehold og 

økonomiske forpligtigelser i forbindelse med 

hytten. 

     

 


