
Skolebestyrelsesmøde – Referat 
 

Mandag den 18. januar 2021 
 

Kl. 17:45- 19:45  
 

Deltager: Knud, Loa, Ane, Karina, Claus, Hanne, Mette, Fie, Rie, Mads Kris, 
Lars, Karsten, Charlotte  
 

Afbud: Ingen 
 

Ikke til stede: 
 

  
  

  
Emne (og ansvarlig) 
  

  
Indstilling 

  
Tid 

  
Beslutning – hvem gør hvad 
  

  
1 
  

  
Valg af ordstyrer 

  
Beslutning 

  
17:45-

17:45 
  

  
 Karsten  

  
2 

  
Godkendelse af 

referat fra sidste 
gang, samt dagens 
dagsorden 
  

  
Beslutning 

  
17:45-

17:50 

  
 Godkendt 

  
3 

  
Elevrådet 

  
Orientering  

  
17:50-
18:00 
  

  
Status – elevperspektiv på 
nedlukning 

 
Eleverne oplever at der gives et 

passende antal lektier under 
nedlukningen. De følger i det 
omfang det er muligt deres 

almindelige skema. De har det ok 
med at være hjemme. 

  
4 

  
Meddelelser: 
  

-      Skolens leder 
-      Formanden 
-      MED-udvalget 
-      Fra skolen 
-      SFO 

  
  
  

  
Orientering 

  
18:00- 
18:15 

  
  

Skolens leder: 
 Status ny arbejdstidsaftale 
 Status tildelingsmodel 

 
 Der er i øjeblikket forhandlinger 

mellem Ærø Kommune og 
Danmarks Lærerforening om en ny 

arbejdstidsaftale. Der er generel 
enighed om de fleste ting. 
 



Karsten har møde med 
økonomiafdelingen tirsdag om en 

ny tildelingsmodel til skolen. 
 
Den nye tildelingsmodel forventes 

færdig i dette halvår. 
 

Den nuværende tildelingsmodel er 
sårbar, da det er usikkert fra år til 
år hvorvidt der er en eller to 

10.klasser og ligeledes om der er 
en eller to 0.klasser 
 
 

         Formanden: Intet. 
 

          
 Medudvalg: 
 

 Det forventes at Skole og SFO får 
besøg af arbejdstilsynet i nær 

fremtid. Det gælder flere 
institutioner i kommunen. 
 

Fra Skolen: Intet 
 

SFO: 
 
 Der er planlagt et møde i 

byggeudvalget torsdag den 
21.01.21, men det er usikkert om 

mødet afvikles. 
 
Der er i øjeblikket kun åbent for 

nødpasning i Toftebo, hvor de 
yngste børn fra 0.klasse bliver 

passet, mens 1-3. klasserne er til 
nødundervisning på skolen til kl. 
12.50, hvorefter de går i Toftebo. 

         
N 
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Covid-19 – 
nedlukning 

 

 

Orientering, 
drøftelse 

 

18:15-
18:45 

 

Status på den aktuelle situation, 
herunder bl.a.: 

 Nødundervisning: 
 



Der tilbydes nødundervisning 
for elever fra 0-4. klasse og 

online undervisning for elever 
fra 5-10. klasse. De ældste 
elever følger i vid udstrækning 

deres skema, med få 
undtagelser. 

 
Alle elever fra 6-10 klasse har 
fået egen pc og det er blevet 

tilbudt dem i 5. klasse der 
mangler, at de kan låne en af 

skolen under nedlukningen. 
 
Da ikke mange elever fra 5. 

årgang har haft brug for at låne 
pcér er det også muligt for 

enkelte 4.klasser at låne, hvis 
de har et problem. 
Det overvejes også om Ipads 

skal være tilgængelige for 
udlån. 

 
 Elevperspektiv 

 

     Undervisningen fungerer godt,  
     Men dagen føles lang. 

 
 Personaleperspektiv 

 
     Personalet er rimeligt positive  
     over den måde som nødunder 

     visningen kører på. De hjælper  
     hinanden og holder hinanden  

     oppe.  
     Lærerne i 9 og 10. klasse føler 
     sig pressede på grund af uvis- 

     hed i forhold til eksaminer. 
 

 Skemaer 
 

     Forældrene oplever en markant  

     forbedring i nødundervisning/ 
     onlineundervisning siden for- 

     året. Lærerne drager nytte af 
     de erfaringer de fik under ned- 
     lukningen sidst. 

 
     Der opleves stor iderigdom fra  

     Lærerne, ikke al undervisning  



     foregår bag en skærm, men er  
     mere kreativ og nuanceret. 

      
     Det er dog et ønske at 
     lektier for den kommende dag 

     lægges ud på Aula aftenen før, 
     så forældre der skal på arbejde 

     kan forberede børnene på  
     morgendagens lektier.  
 

     Det er svært for de bogligt  
     svage at følge med i lektie- 

     mængden. Forældrene er nødt 
     til at prioritere i opgaverne. 
       

      Det er positivt især for de  
      større elever at skemaet  

      følges og at de ikke bliver  
      overbebyrdede, men tilpas 
      udfordrede. 

      
 Nødpasning 

 
Ca. 16 elever er dagligt i 
nødpasning fra 0-4. klasse. 

Derudover nødundervises  
Inklusionsklasse og Ressource- 

klasse, samt de tosprogede 
elever. 

 
Det overvejes om man skal 
gøre som i andre kommuner og 

nedsætte skoledagens længde 
en smule. 

Desuden opfordres lærerene til 
at være tilbageholdende med 
lektiemængde og sørge for at 

koordinere det med andre 
lærere på årgangen. 

 
 SFO 

 

     Ca. 10 børn gør dagligt brug af  
     SFO tilbuddet, hvor der kun  

     Holdes åbent i Toftebo. 
 

 Eksamen 

 
     Det er uvist hvordan sommer- 

     ens eksaminer kommer til at 



     forløbe.  
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Madgruppen 

  

Orientering 

  

18:45-
19:00 

  

Orientering fra Lars vedr. status. 
 

Der er ved at blive indgået en 
aftale med en kommunal 
institution om levering af maden til 

skolen. 
Jes Jørgensen laver i samarbejde 

med Lars Birk og Løn og Økonomi 
en sagsfremstilling, der kommer 
på Kommunalbestyrelses mødet i 

slutningen af januar. 
 

De penge som vi var bevilliget til 
at forbedre maden på skolen skal 
ifølge en beslutning i social og 

kulturudvalget bruges på mad og 
ikke på forbedring af kantinen, 

som det var ønsket fra 
skolebestyrelsen.  
Bestyrelsen mener ikke de afsatte 

midler rækker langt til en 
forbedring af madtilbuddet og vil 

derfor lave en ny begrundet og 
mere uddybende ansøgning til 
KSU. 
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Værdiproces 

  

Orientering 

  

19:00-
19:15 

  

  

  Orientering fra Karsten og Knud 
vedr. status.  

Vedhæftet: Udbudsmateriale som 
er udsendt til tilbudsgivere.  
 

Udbudsmaterialet er sendt til fire 
udvalgte, der er inviteret til at 

komme og præsentere deres 
oplæg i marts. Datoen rykkes dog 
ud i fremtiden grundet Corona 

situationen. 
 

Der er afsat kr. 95.000 til 
facilitering af værdiprocessen. 
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 Økonomi 

 
Orientering 

og drøftelse 

  
19:15-

19:30 

  
Orientering om årsresultat 2020,  

budget 2021, samt drøftelse deraf. 
Materiale udsendes senest 
mandag.  

 
Det var forventet at vi kom ud af 

2020 med et underskud på ca. 
300.000 kr. Reelt bliver 
underskuddet ca. 400.000 kr., da 

der er enkelte regninger, der først 
er kommet efter budgetafslutning. 

Det er blandt andet regninger i 
forbindelse med det nye toilet 
byggeri. 

 
Underskuddet var forventet, da 

budgettet er justeret ud fra den 
tildelingsmodel vi har i dag og 
derfor meget svært at forudse 

pga. usikkerhed om antallet af 0 
og 10. klasser. 

 
Der vil altid være ukendte 
faktorer, som det er svært at tage 

højde for i et budget, så som 
vikarudgifter, 

personaletilgang/afgang mv. 
 

Vi må max. have et underskud på 
5% af det samlede driftsbudget. 
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Igangværende 

projekter 

 
Orientering 

 
19:30-

19:40 

 
Karsten og Knud orienterer om 

aktuelle projekter; renovering af 
toiletter, udluftning, gulve i 

gymnastiksale m.m. 
 
De nye toiletter er næsten færdige 

og forventes klar inden for 3 uger. 
 

Gulvene i gymnastiksalen er blevet 
udskiftet og på sigt ønskes scenen 

også nedlagt, så der bliver bedre 
opbevaringsmuligheder til 
redskaber. 

 
Der er bevilliget ca. 8.000.000 kr. 

til nyt udluftningssystem på 
skolen. 



Det kræver hjælp fra Teknisk 
afdeling at få så stort en 

renovering sat i gang. 
 
Vi har i 2021 fået bevilliget 

yderligere 320.000 kr. til indkøb af 
flere pcèr, som primært vil blive 

brugt til supplering af pcér på 
mellemtrinnet.  
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Evt. 
 
Elevrådet mangler at 

udpege elever til 
deltagelse i IT 

gruppen. 
 
VUC Ærø har en 

mobilscene som de 
gerne låner ud til 

skolen ved behov. 
 
Mødetidspunktet skal 

som aftalt holdes fra 
kl. 17.00-19.00. 

    
19:40- 
19:45 
  

  
  
 

 

 

 

 
 

 

 
 


