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Referat 

 
1.  Godkendelse af 

referat fra skolebe-
styrelsesmøde 
11/12 2019 

 
Godkendt 

2.  Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
 

3.  Personalesituatio-
nen lige nu 
Orientering ved TW 

Orientering om hvordan ledelsen løser længerevarende sygefravær 

4.  Regnskab 2019 og 
Budget 2020  
Orientering og beslutning 

Punktet blev indledt, men ikke gennemført, da formanden besluttede at aflyse mødet før tid på grund af 
ikke-konstruktiv kommunikation på mødet.  
NB! Formanden er sidenhen på et møde blevet orienteret om Resultat 2019 og Budget 2020, da det ikke 
har været muligt at mødes som bestyrelse under corona-lukningen. På mødet blev formanden endvidere 
orienteret om ledelsens prioriteringer i driftsregnskabet samt om årsag til eventuelle afvigelser. Forman-
den godkendte på bestyrelsens vegne.  

5.  Persondatalov 
 
Punktet ikke gen-
nemført 
 
 
 
 
 
Debat 

Nogle elever har optaget video sekvens af en lærer og delt denne.  
I henhold til persondataloven er det ikke tilladt at fotografere eller optage film af skolens ansatte, og at det 
er heller ikke tilladt at offentliggøre billeder eller film af skolens ansatte på internettet eller andre steder. 
Dette gælder også elever der offentliggør billeder eller film af hinanden. 
Hvis billeder eller videoer af en ansat/elev deles eller offentliggøres uden samtykke fra den pågældende, 
så betragtes dette som en elektronisk behandling af personoplysninger og dermed som en krænkelse af 
privatlivets fred, hvilket i særlige tilfælde kan medføre bødestraf. 
Hvad er skolebestyrelsens holdning til at elever har filmet video af en ansat uden samtykke? Hvad kan vi 
gøre ved det? Skal skolen have et regelsæt for brug af mobiltelefoner i skolen?    

6.  Orientering fra for-
manden 

 

7.  Orientering fra le-
delsen. 

 

8.  Meddelelser fra 
medarbejderne 
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9.  Meddelelser fra 
elevrådet. 

 

 


