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DAGSORDEN 

 

 

Dato 28.04.2020 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 26. maj 2020 Fra-til Kl. 17-19.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Google Meet: https://meet.google.com/aud-pwra-

xst?hs=122&authuser=0 

  

Tjek ind fra kl. 16.45 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Christina Nørgaard Pedersen, Jakob 

Nedergaard Mortensen, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas 

D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

Mikkel Grønfeldt Nielsen, Amalie Kjær  Nielsen 

Skoleledelse: 

Marianne  Nielsen, Mie Møller, Berit Juul  Hansen, Naja Hjersing 

Abelsen. 

Referent Mie Møller 

Deltagere  

Afbud Berit, Mikkel, Amalie 

Dagsorden/referat sendes også til Skolens hjemmeside Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  

  V
e

d
…

 

T
id

 

A
rt. 

 

A Godkendelse af dagsorden  5
 

b
  

B Orientering 

1. Nyt fra eleverne 

2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 

a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 

3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  

4. Nyt fra ledelsen 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
0
 

o
 Ad 1 – ældste elever er optaget af, hvordan de får afsluttet deres 

skolegang. 

Ad 2a – intet nyt 

Ad 3 – udskolingen er ved at have fundet en rytme i den nye 

hverdag. Eleverne klarer det godt. Det er svært for 9.klasserne, at 

de ikke skal til prøve. Indskolingen mærker et stigende konfliktni-

veau efter tilbagevenden til en klasse, en lærer. 

Ad 4 – vi skal evaluere på, hvad vi skal tage med os fra Corona 

tiden af positive erfaringer. Vi har fokus på skoleårets planlæg-

ning, arbejdet med faserne i genåbningen samt forandringer i 

Karlsvognen. 

https://meet.google.com/aud-pwra-xst?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/aud-pwra-xst?hs=122&authuser=0


 

Side 2/6 

C Covid 19 

- Fase 2 

 

N
I 

1
5
 

o
/d

 

Baggrund:  

Grundet Covid19 er der foreløbig frem til 8. juni 2020 nødunder-

visning. Pr. 18. maj genåbnede skolerne for 6. – 9. årgang. I 

forbindelse med genåbningen er der en række skærpede 

forholdsregler i skolen. Bilag: udsendt forældreinformation. 

 

Opgave: 

- gensidig videndeling 

- drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 

Referat:  

Overgangen fra fase et til fase to har været en svær proces og et 

stort pres for alle. Der er arbejdet med nye rutiner og regler. De 

ansatte og eleverne klarer det godt. Fase tre begynder pr. 8. juni, 

og vi venter i spænding på, hvad den fører med sig. Vi har især 

fokus på afslutningen på 9. årgang.  

 

D Skoleårets planlægning 

- status 

- valgfag 

- timetalsplan for Karlsvognen 

 
N

I 

1
5
 

d
 Se bilag 

Baggrund: 

Vi er i gang med planlægning af skoleåret 2019/20. Skolebesty-
relsen skal godkende valgfagsudbud og behandle timetalsplaner. 
 
Opgave: 

- gensidig videndeling 
- drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 
Referat:  
Vi er snart klar med dansk og matematiklærere. Vi går i gang med 
de andre fag i denne uge. Det har hidtil været en god proces. Vi er 
efterfølgende klar til skemalægning. 
Valgfag – kort drøftelse af udbud og muligheder. Der er opbakning 
til udbuddet på 7. 8. og 9. årgang, men samtidig ærgrelse over, at 
musik ikke kan udbydes på 9.årgang. 
Udbud på 7. og 8. årgang er: HDS, musik, madkundskab og 
billedkunst 
På 9.årgang er udbud: madkundskab, udeliv og krea 
Timetalsplan for Karlsvognen – der er opbakning til forslaget 
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E Princip for klassedannelse  N
I/H

A
 

5
 

 Se bilag 

 

Baggrund: 

På grund af Covid 19 er forberedelserne til klassedannelse på 

kommende 0. årgang meget vanskeligt. Ud fra drøftelser på sidste 

skolebestyrelsesmøde fremsættes hermed forslag om at udsætte 

klassedannelse på 0. årgang i skoleåret 2020-21 til januar 2021. 

Se bilag med tilføjelse af denne ændring. 

 

Opgave: 

- drøfte forslag 

- tage beslutning. 

 

Referat:  

Drøftelse af fordele og ulemper ved forslaget samt tidshorisonten. 

Så snart vi er klar med dannelse af klasserne, så skal det meldes 

ud. Forslag om at evaluere i kommende skoleår, så forældrene 

også høres. Det vedtages at udskyde klassedannelsen til januar 

2021 

 

F Karlsvognen  

- status  

- høringssvar på forslag om 

flytning af Karlsvognen til 

Skrillingeskolen pr. 19. okto-

ber (se bilag) 

 

N
H

 

5
 

o
 Baggrund: 

Karlsvognen er fast punkt på dagsordenen. Afdelingsleder 

orienterer om udviklingsprojekter og hverdagsliv. 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder, herunder 

forældreinformation 

- Udarbejde høringssvar 

 

Referat:  

Orientering om status i Karlsvognen samt proces omkring en evt. 

flytning af Karlsvognen til Skrillingeskolen. Elevgruppen har 

profiteret af Covid-tiden, som har budt på megen ro. Drøftelse af 

høringssvar. 

 

G Forslag om ny tildelingsmodel 

- indledende behandling 

N
I 

1
0
 

o
/d

 

Se bilag 

Baggrund: 

Tildelingsmodellen revideres i en mere klassebaseret retning og 

skoledistrikternes socioøkonomiske forudsætninger indarbejdes i 

modellen. Modellen behandles i Skoleudvalget på møde i juni og 

der er dialogmøde den 11. juni for formænd og næstformænd. 

 

Opgave: 

- præsentation 

- indledende drøftelser 

 

Referat: Udskydes til kommende møde, pga forkert fremsendt 

materiale 
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H Høringssvar vedr. ferieplan 2022/23 N
I 

5
 

o
/d

 

Baggrund: 

Skoleudvalget har besluttet at sende skolernes ferieplan for 

skoleåret 2022/23 i høring. 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter 

- Udarbejde høringssvar 

 

Referat:  

Der sendes samlet svar fra MED og SB. Fridagen 1. maj foreslås 

flyttet til 2. januar 

I Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 

2018/19 

 

N
I 

2
0
 

o
 Bilag: Kvalitetsrapport 2018/19, skriveskabelon og rev. tidsplan 

 

Baggrund: 

Kvalitetsrapport for Middelfart Kommune skoleåret 2018/19 er 

sendt i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg 

 

Svar på høring skal være Børn, Unge og Fritidsforvaltningen i 

hænde senest fredag, den 12. juni 2020 

 

Opgave: 

- drøftelse af input/refleksioner noteret i fælles dokument 

 

Referat:  

Der opfordres til at skrive flere kommentarer i fællesdokumentet. 

Anne og Marie færdiggør et forslag til høringssvar. 
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J SFO H
A
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o
 Baggrund: 

Orientering om hverdagsliv og udviklingstiltag i SFO er fast punkt 

på dagsordenen. 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 

Referat:  

Vi er fuld gang og alle gør deres bedste for at efterleve alle 

retningslinjer. Der er indkøbt eftermiddagsmad til servering på den 

”gamle” måde og der er så med ekstra fokus på hygiejne, som vi 

altid har haft og så med et ekstra nyk op. 

 

Vi har indkøbt noget nyt legetøj, der kan vaskes af hver dag, så 

der er mere at lege med i løbet af eftermiddagen og også noget 

andet end det, de leger med i klasserne.  

 

Vi har oplevet flere børn blive meldt ud. Der sker gerne lidt op til 

sommerferien, men der er flere i år. Det kan have en konsekvens 

næste skoleår. Fra 1. juni har vi ikke en ny studerende og den 

besætter vi ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Der er forældrene, der er blevet super skarpe til at melde deres 

børn til og så er der lidt forvirring hos nogle forældre. Så der bliver 

brugt mange ressourcer på at skrive med forældrene. Vi håber, at 

de føler sig mødt og gør vores bedste for at gøre forvirringen 

mindre.  

 

Det har været en udfordrende opstart for vores Tidlig SFO. Små 

to uger, så hjemme, tilbage i mindre hold og nu er de tilbage i de 

større hold igen. Det blev en anden velkomst til skolen, end vi 

forventede at give både børnene og forældre. Vi oplever, at de 

gøre deres bedste og er glade for at være afsted igen. Vi oplever 

tryghed hos forældrene omkring håndteringen med Covid 19. De 

begynder at efterspørger planerne for klassedannelse og vi 

afventer lige nu, om det bliver muligt med et fysisk møde. 

 

K Valg til skolebestyrelsen 

- orientering om fredsvalg 

N
I 

1
0
 

d
 Se bilag 

Baggrund: 

Der afholdes valg i dette forår: to forældrerepræsentanter og en 

forældrerepræsentant for Karlsvognen.  

 

Opgave: 

- Drøfte de kommende aktiviteter i tidsplanen 

 

Referat: Fredsvalg. 

Marianne Nannerup, Pia Lambertsen og Anders Madsen er valgt 

ind.  

Hvis Karlsvognen flyttes, kan der blive tale om suppleringsvalg i 

efteråret. Der er ikke valgt suppleanter for den kommende 

periode.  
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L Evaluering af skolebestyrelses-

valgperiode 2018-2020 

 mødestruktur: frekvens og 

varighed 

 mødekultur 

 sammenhæng mellem møder 

og årshjul 

 roller og opgaver 

M
H

 

1
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d
 Drøftelse af mødernes længde og indhold Ønsker om flere faglige 

diskussioner, udvikling samt arbejde med og formulering af 

principper.  

Der er ønske om at dagsorden og referater bliver sendt i rette tid. 

Udtryk for tillid til at driften kører og derfor ikke behøver fylde på 

møderne.  

M Forældrehenvendelser   o
  

 

N Elevsager   o
  

O Eventuelt 

 

 5
 

o
 Ekstraordinært møde den 15/6 kl. 17.00 overleveringsmøde den 

22/6 i forlængelse af ordinært møde 

 


