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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet fra 10.11.2021 blev godkendt løbende. 
 

2. Opfølgning Corona-trivsel 

Punkt fra skolebestyrelsens idéliste. Orientering fra ledelsen og drøftelse af 
forældreperspektiver. 
 
Der er mange undersøgelser der fortæller, at der er store udfordringer hos unge efter 
Corona. Kan vi skrive nogle tiltag ned, som skolen har indført, så vi kan se/vise at der 
bliver gjort noget og elever/personale/forældre ved hvad de kan forvente. 

Referat:  
 
Skolen kan godt genkende, at nogle børn har det sværere efter de er kommet tilbage efter 
nedlukningen. Skolen oplever dog ikke, at der er opstået problematikker, som ikke 
allerede var set i skoleregi, og som der er værktøjerne til. Skolen oplever ikke et større 
antal elever efter nedlukningen, som har behov for ekstra ressourcer.  
Under nedlukningen har der været stort fokus på de sårbare børn - både fagligt og socialt 
- hvilket viser sig at være givtigt nu, da der ikke opleves stigning i reaktioner på bagkant af 
nedlukningen.  
Der arbejdes målrettet med trivsel på alle årgangene og fokus på trivsel under 
elevsamtalerne.  
Der er bl.a. MOT, åben dør, klassemøder mm. som understøtter trivslen.  
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Det opleves, at der er styr på kommunikationen, og at epidemien håndteres professionelt 
på skolen, hvilket giver tryghed.  
Jacob/Cathrine sender slides ud til de andre fra landsmødet om børns trivsel efter Corona.  
 

3. Godkendelse af budget for 2022 
 

Bilag eftersendes. 
Ledelsen fremlægger budgettet for 2022, som skal godkendes. 
 
Referat:  
 
Ift. fremtidige årshjul, så er det vanskeligt at lave budget, når budgetåret ikke er afsluttet 
og rullet endeligt.  
Pt. i det foreløbige budget for 2021 er der et minus på 411.973 kroner, hvilket er 
forventeligt ift. at købe inventar.  
 
Der har været brugt tid på SFO’ens budget for at skabe mere transparens omkring det, 
samt at det lignede skolens budget mere, da vi er en samlet organisation.  
 
Budget og aktivitetsudgifter gennemgås.  
 
Der er lavet en ny beregningsmodel til SFO’delen og det er vurderet at der er betalt for lidt 
de sidste år, som nu er blevet rettet til.  
 
Der ønskes flere penge til temaugen. De flyttes fra bufferen.  
 
Skal vi forblive medlemmer i Skole og Forældre? Det koster 10.000 kroner om året, og 
pjecer mm. kan hentes på nettet.  
Det besluttes, at vi forbliver medlemmer.  
 
Budgettet er godkendt.  
 

4. Kvartalsvis status på økonomi 
 

Bilag eftersendes. 
Budgetudvalget fremlægger et udkast til hvordan en kvartalsvis status på økonomien kan 
fremlægges. 
 
Referat:  
 
Skoleledelse og budgetudvalg mødes forinden skolebestyrelsesmøde og gennemgår 
status på økonomien, forinden det er på dagsordenen.  
Skoleleder og souschef mødes månedligt med økonomiansvarlig på kommunen, hvor der 
gennemgås økonomien. Internt på skolen holdes der styr på fagkonti via sekretærerne.  
 
Udkast gennemgås (se bort fra side 2, det er ikke en del af udkastet).  
 
Drøftelse om detaljegrad og hyppighed af budgetfremlæggelse.  
 
Udkastet er godkendt.  
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5. Opsamling på møde med kontaktforældre 

Cathrine, Julie og Gitte deltog på mødet 

Referat:  
Der mødte 11 personer op til arrangement. De var alle nyvalgte og havde ikke deltaget i 
maj mødet.  
Gode drøftelser rundt om bordet med fokus på at lære hinanden at kende og dele 
erfaringer.  
Ønske om at der kommer mere fokus på, hvad kontaktforældrene kan bruges til.  
Der blev drøftet forskellige skole-hjem-former med lidt divergerende erfaringer.  
Der blev arbejdet med værdigrundlag, som ledelsen arbejder videre med sammen med 
Pædagogisk Udvalg.  
Fokus på rollen som kontaktforældre.  
Mødefrekvens for fremtidige møder - 2 gange om året.  
Kontaktforældre får tilsendt referat fra mødet.  
 

6. Trafik 
 

Kort opfølgning på forvaltningens undersøgelse – resultaterne rundsendt pr. mail 
24.11.2021. 
 
Referat:  
Punktet udgår og opfølgning rundsendes i stedet. 
 

Meddelelser 
 

Skoleleder 
 
Orientering på Corona situationen: 
Vi holder fast i planen om særlige restriktioner ved mere end 1 smittet på en årgang om 
ugen. Klasseopdelt undervisning og forskudte pauser. Primært 4. og 5. årgang, som er 
ramt og har særlige restriktioner pt.  
Vi håber, at vi kan holde klasseopdeling for døren i SFO’en, da vi er nede på personale 
pga. sygdom.  
 
Status på byggeprocessen:  
Kører. Planen holder stadig.  
 
Andre 
 
Nyt fra Skole & Forældres landsmøde i Nyborg (Cathrine + Jacob) 
Kort referat fra seneste SKOK-møde. 
 

Eventuelt 
 

Punkter til næste møde skal være formanden i hænde inden 4. januar 2022. 
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Referat 
 

Fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Referat udsendes 
senest 14. december. 
 
 
Referent Mille 
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