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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Dato: 14-01-2021 
Tid: 19:00-20:00 
Sted: ZOOM 
 

Deltagere: Jannie, Chanette, Erla, Esben, Britt, Peer, 
Lars, Jesper, Thomas    
Afbud: Desiree 
Mødeleder: Esben 
Referent: Esben 
Forplejning:  

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

Status på nuværende setup for ”Coronaskolen” 
Generelt fungerer det godt med onlineundervisning, hvor det traditionelle skema er erstattet af fagdage. Det 
giver bedre tid til fordybelse og giver lærerne en bedre føling med eleverne igennem dagen. Indskolingen 
fungerer primært gennem udlevering af opgaver som løses hjemme. Skole og farvelade er åben for elever med 
pasningsbehov og for elever med særligt behov for fremmøde. 
 
Vurderingen er at det nuværende setup er robust nok til at det kan køre i de kommende uger og måneder ved 
behov. Der vil løbende ske justeringer efterhånden som erfaringer bygges op og ting prøves af. 
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2.0 
 

Særlige problemstillinger og håndtering af disse 
Der er elever med pasningsbehov og elever som ikke trives ved hjemmeundervisning, som kommer på skolen. 
Det antal elever der benytter dette, kan håndteres med de lærer- og pædagogtimer som er til rådighed, men 
ved langvarig nedlukning må der forventes en udtrætning, hvilket kan øge behovet for fremmøde og dermed 
allokering af flere resurser. Ud over selve undervisningen er der et stort socialt behov, som pt. ikke dækkes da 
eleverne ikke kan mødes med venner og kammerater. Derfor bør sociale og fællesskabende aktiviteter i højere 
grad tænkes ind i skoledagen. 
 
De praktisk og musiske fag nedprioriteres, da mange af dem ikke kan gennemføres meningsfuldt online. 
Fremadrettet vil der sættes ind med mere idræt, så eleverne i højere bliver aktiverede fysisk i løbet af 
skoledagen. 
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3.0 Eventuelle ændringer hvis nedlukningen fortsætter i længere tid 
Det nuværende setup kan fortsætte uden større ændringer, men der vil blive justeret efter behov. Mange nye 
familier har endnu ikke oplevet det store fællesskab og derfor kan vi overveje om der kan laves online-cafe, 
online forældremøder, eller andre fællesskabende aktiviteter. Måske en opgave for forældrerådet? 
 
Koloritten skal starte til foråret og der vil blive holdt velkomstmøde i en eller anden form, så familierne får 
mulighed for at se hinanden og blive præsenteret for skole og ansatte.    
 
Musikskole og klub er aflyst og lærer og pædagoger indgår i stedet i undervisningen, da skolen nu både har 
onlineundervisning og undervisning/pasning af fremmødte børn. Der undersøges i hvilket omfang elever kan 
modtage online musikundervisning. 
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4.0 
 

Ændrede eller aflyste aktiviteter som var planlagt 
Pædagogiske dage er aflyst, alle rejser og modtagelse af udenlandske skoler er aflyste. Teater- og projektuger 
er indtil videre udskudt, men forventes gennemført senere på skoleåret. 
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5.0 Økonomiske forhold. 
Der opkræves fortsat skolepenge og betaling for Farveladen, da skolen fortsat har udgifter til lønninger og 
aktiviteter. 
 
Timerne fra musikskole og klub flyttes til undervisning og pasning. Betaling for musikskole og klub stopper 
derfor fra 1. februar og genoptages først når tilbuddene igen åbner. Dette belaster skolens økonomi med ca. 
35.000 kr. pr. måned. Såfremt elever modtager musikundervisning online vi der opkræves betaling for dette 
efter normale takster. 
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