
 

Skolebestyrelsesmøde 8/9 2020 Kl. 18-21 

Mødelokalet Nord 

Forældrerepræsentanter: Anne Katrine von Staffeldt, Thomas Skou Hansen, Flemming Sylvest 

Larsen, Jesper Fischer-Møller, Jesper Hviid Andersen. 

Medarbejderrepræsentanter: David Andreasen, Katrine Gåsland, Morten Andersen, Paul 

Bondesen  

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

Afbud: Maria Louise Juul Bennedbæk, Susanne Bryld, Marianne Møldrup 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af referat fra 
skolebestyrelsesmøde 10/6 
2020 

Godkendt. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt. 
 

3.  Velkommen til nye medlemmer 
v/formanden 

Nye medlemmer: David Andreasen lærerrepræsentant fra Nord, Jamie Stevenson 
fra lederteamet.  
Elevrådet: Formand Sofus Sørensen 8D og næstformand Tobias Maltesen 8B er 
valgt og deltager fra næste møde. 

4.  Forslag om mødestruktur på 
kommende møder 
v/formanden 

Formanden lægger op til et overordnet mødestruktur, hvor vi behandler driftsemner 
effektivt, og skaber tid til drøftelse af skolens udvikling. Der er opbakning til 
forslaget. 

5.  Datoer for kommende 
skolebestyrelsesmøder + 
seminar 

Følgende datoer er udmeldt: 
SKB-møder: 8/9, 9/12, 25/1, 9/3 19/4, 17/6 
Seminar: 22/10 ændres til 6/11, Thomas ændrer indkaldelsen. 

6.  Status Corona 
v/ledelsen 

TW orienterer om forudsætning for skole i efteråret 2020: Så normal skoledag som 
muligt med hensyn til hygiejne og retningslinjer. Vi har fokus på at holde elever 
adskilt og håndhygiejne. 
Lærerne fortæller om det svære pædagogiske opgave at vejlede elever i at holde 
afstand og holde fokus på håndhygiejne. 
Coronatiden har haft stor betydning for antal børn i Basen. 

7.  Budgetopfølgning 2020 
v/TW 

TW orienterer om budgetopfølgning - se bilag. 
Forbrugsprognosen tyder på en mindre merforbrug på 400.000 kr. 
Der er et stigende elevtal +11 elever i forhold til september 2019. 
Thomas orienterer om fødselsdagskontoen, og muligheden for at stifte en forening. 
’Løft af folkeskolen’ kan indebærer ekstra midler. 
SFO undersøger anskaffelse af en bus. 
Nogle budgetposter har et mindreforbrug pga. Corona fx Talenthold. 
Der er investeret i nye interaktive skærm for ca. 140.000 kr., og nye elev- og 
medarbejder computere. 

8.  Suppleringsvalg til bestyrelsen 
v/ TSH og TW 

Hvordan og hvornår. TW orienterer om muligheden for opstillingsmøde. Det er 
muligt at der bliver fredsvalg, men skal have styr på den tekniske løsning, hvis der 
bliver kampvalg. 

9.  Bestyrelsesåret 20/21  Mål, visioner og ambitioner for det kommende bestyrelsesår. 



 

10.  Emner til kommende seminar Generationernes hus, skolens visionsproces. 

11.  Orientering fra formanden Intet at bemærke. 

12.  Orientering fra ledelsen. Personale: 2 nye medarbejdere på Syd, en opsigelse og en orlov på Nord. Skolen 
har slået en stilling op for en dansk og tysklærer. 
Bygninger: Afdeling Syd reparation på et tagspær, sætningsskader er konstateret 
og sløjdlokalet er lukket. Få problemer med Nord i forbindelse med skybrud. TSP 
har hurtig udbedret små fejl. 
Skolen afvikler APV i uge 41.  
Madzonen kan ikke åbne med almindelig kø og salg, og kantinen er ikke åben som 
fællesområde. Den er åben som pop-up koncept. 
Der er holdt møde i SFO råd, der er valgt et nyt medlem. 

13.  Meddelelser fra medarbejderne Corona fylder meget ,og det er nævnt tidligere. 
SFO har også oplevet udfordringer med Corona.  
SFO har haft succes med spiseaftener for årgangerne, og konceptet vil nok 
fortsætte efter Coronatiden. 
 

14.  Meddelelser fra elevrådet. Elevrådet deltager næste gang. 

 


