
 

Skolebestyrelsesmøde 25/11 2020 Kl. 18.30-20 

Forældrerepræsentanter: Maria Louise Juul Bennedbæk, Anne Katrine von Staffeldt, Thomas 

Skou Hansen, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Fischer-Møller, Jesper Hviid Andersen, Nikolaj 

Sandbæk. 

Suppleanter: Iben Ljungmann 

Medarbejderrepræsentanter: David Andreasen, Katrine Gåsland, Marianne Møldrup 

Skoleledelse: Thomas Holberg Wied, Jamie Stevenson, Jakob Fenneberg-Hansen, Susanne Bryld 

Elevrepræsentanter: Sofus Kjertmann Sørensen, Tobias Maltesen 

Afbud: Morten Andersen (Medarbejderrepr. SFO-I) 

 

Referat 

1.  Godkendelse af referat fra 
skolebestyrelsesmøde 8/9 2020 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  Suppleringsvalg til bestyrelsen  
Opfølgning 
(5 min.) 

Nikolaj Sandbæk er nyt ordinært medlem af skolebestyrelsen. Velkommen! 
Formanden redegjorde for suppleringsvalgets gennemførelse. De 4 fremmødte 
kandidater fordelte pladserne imellem sig ved et fredsvalg. Nyt ordinært medlem i 
skolebestyrelsen er Nikolaj Sandbæk. Følgende er valgt som suppleanter i nævnte 
rækkefølge: Jens Klit Thomsen, Camilla Porsborg, Iben Ljungmann 
De nye medlemmer skal endelig kontakte skolebestyrelsesmedlemmerne hvis der 
er spørgsmål. 

4.  Kort orientering om status på 
Corona-situationen 
v/skoleledelsen 
(10 min) 

Skolen er presset for tiden. Hvor vi før har set enkelte isolerede tilfælde, har vi på 
det seneste set flere i samme klasse (1. og 3. klasse), samt enkelte medarbejdere i 
indskoling og SFO. 
Skolens ledelse bruger en del ledelsestid på opsporing af nære kontakter, og 
arbejder målrettet på hurtig og tydelig kommunikation, hvilket skolebestyrelsen 
anerkender. 

5.  Trivselsmåling – præsentation 
(20 min) 

Der er et ønske om at afsætte tilstrækkelig tid til en ordentlig orientering og 
efterfølgende drøftelse. Punktet tages op på næste skb-møde og der skal afsættes 
tilstrækkelig tid til en gennemgang. 

6.  Orientering om digital adfærd i 
udskolingen 
v/skoleledelsen 
(10 min) 

Ledelsen orienterede om episoder, hvor elever har filmet lærere i undervisningen 
og delt i lukkede grupper på sociale medier.  
En nærmere granskning viser, at deling af film med tilhørende kommentarer er 
meget udbredt på skolen og på andre skoler. Der foregår meget i det skjulte og i 
meget store grupper på f.eks. Instagram. De unge kan anonymt skrive grimme ting 
om hinanden eller andre.  
Et komplekst problem, hvor elevernes digitale adfærd har konsekvenser for skolens 
undervisningsmiljø. 
Skolens ledelse har ønsket punktet på dagsorden for at høre bestyrelsens holdning.  
Punktet hænger sammen med punkt 7. 

7.  Debat: Skal skolen have 
principper for digital adfærd og 
mobiltelefoner i 
undervisningstiden? 
(25 min) 

Bestyrelsen kom med følgende kommentarer: 
Vi skal inddrage eleverne i beslutningen om hvordan vi gør med telefoner.  
Ikke alle elever er en del af mobning på nettet. Dem der er, lever med frygt for at 
blive udstillet. Frygten tager kræfter fra at være en del af læringsmiljøet. 
Vi skal lære eleverne digital adfærd. 
SFO’erne skal også inddrages. 
Mobiler er en del af fremtiden, og den kan bruges fornuftigt i undervisningen. 
Lad os fjerne ordet “digital”. Det handler om dannelse og ordentlighed. Og eleverne 
skal klædes på til at sige fra. 



 

Skal vi have en kanon med undervisningsforløb på alle årgange? 
Forældrene skal informeres/oplyses 
Men vi kan da godt fjerne mobilerne i undervisningen, uden at ødelægge elevernes 
digitale sociale liv?   
Vi bliver nødt til at skille mobiler fra dannelse. Måske skal værdierne samvær have 
et brush-up? 
 
Beslutning. Aftale om at fortsætte dialogen i skolebestyrelsen. Vi laver en 
arbejdsgruppe, og de der gerne vil være med skal skrive til formanden. En 
ledelsesrepræsentant deltager også. Ledelsen tager det op med elevrådet. 

8.  Indkøb af bus – status på 
proces 
v/skoleledelsen  
(10 min) 

Opfølgning på tidligere punkt: 
Der er afsat penge i dette budgetår til busindkøb. 
Vi er nu nået så langt at vi har skrevet en sagsfremstilling som er sendt til 
direktionen og centerchef. Vi afventer svar. 
 
Beslutning: Bestyrelsen udtrykker igen støtte til købet, og foreslår, at vi 
kigger på budgettet for busdriften om et år.  

9.  Kort orientering fra ledelsen Ingen 

10.  Meddelelser fra formanden Ingen 

11.  Meddelelser fra medarbejderne Ingen 

12.  Meddelelser fra elevrådet. Ingen 

 


