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REFERAT BESTYRELSESMØDE 

Dato: 25 – 01 - 2022 
Tid: 18:30 – 21:30 
Sted: Personalerummet på skolen.  
 
 

Deltagere: Jannie, Desiree, Erla, Katharina, Britt, Lars, 
Jesper(online), Peer (online), Thomas og Lea(online)  
Afbud: Mads, Chanette 
Mødeleder: Erla  
Referent: Katharina 
Forplejning: Britt 

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

1. Information: Orientering 
1. Elever:  

• 224 elever på skolen pt. 
• Der arbejdes på meroptag i flere klasser 
• Der forventes at blive en stor 9. klasse næste år, da kun få tager på 

efterskole.  
2. Ansatte:  

• JK er gået lidt ned i tid 
• JC overtager hendes Allehånde-hold 
• Thomas og Jesper afholder MUS-samtaler i denne periode 

3. Coronanyt: 
1. Antal smittede elever:  

• 131 elever har været smittet. Svarende til ca. 60 % 
2. Smitte blandt ansatte/ansattes børn 

• 19 ansatte har haft corona ud af 38 ansatte 
• Der er pt 12 fraværende 

3. Status på og udfordringer i skolehverdagen  
• Stemningen er god blandt lærere, børn og forældre, og 

skemaet går op 
• Skolens opdeling af børn på udearealerne bliver lempet, når 

anbefalingerne ændres 
4. Foreløbig status økonomi 2021 

• Det er forventningen, at overskuddet bliver mindre end 
forventet 

• Der kommer en status på næste bestyrelsesmøde 
5. Byggestatus 

• På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen tage stilling til 
om udbudsmaterialet kan sendes ud 

• Prisen for byggeriet er skønnet til 11,3 mio. Nykredit har 
værdisat skolen til 18,43 mio. 60 % heraf kan belånes af et 
realkreditinstitut. Der mangler finansiering af ca. 1,6 mio. 
Restbeløbet skal finansieres i Merkur. Lånene kan afdrages 
over hhv. 20 og 10/15 år.  

• Vedr. materialeprisen vil arkitekten tale med udvalgte 
entreprenører for at få en vurdering af leverancer og priser. 
Herefter tages der stilling til, om byggeriet sendes i udbud. 
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• Vedr. ventilation i overbygningen opsættes der CO2-målere i 
klasseværelserne. Data skal bruges til klarlægge omfanget af 
problemet. 

• Ventilationen i mellemtrinnet er blevet lavet. 
 

2.0 Parkeringsforhold 
• Katharina refererede fra møde med ejeren af det jordstykke som skolen 

lejer parkeringsarealet af. Der skal findes en mere permanent løsning på 
parkeringsudfordringen. 

• Det blev luftet, om det kunne være en løsning at lave forskellige 
mødetidspunkter for klasserne. Dog var der ikke umiddelbart stemning 
for at gå videre med muligheden. 

• Muligvis kunne der etableres en parkering til personale med indkørsel fra 
Lindekildevej. 

Plan: 
• Thomas taler med naboen for at høre om hendes interesse at sælge en 

mindre del af parkeringsarealet, som både tilfredsstiller skolens og hendes 
behov. Alternativ indgå en langtidskontrakt over fx 25 år. 

• I den kommende periode afprøves kiss&go omkring koen. 
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3.0 
 

Fokus på to af vores udviklingsområder 
 
Digital dannelse med Lars: 

• Der arbejdes i to spor: digital sundhed og uddannelse 
• Ordblindeværktøjerne (LST-værktøjer) kan bruges på både iPad og PC. 
• Skolen har tidligere vedtaget at bruge iPads i mellemtrin og overbygning, 

men er i overbygningen blevet overhalet af en virkelighed, hvor mange 
elever foretrækker computere med forskellige platforme. Reelt set er det 
blevet til Bring Your Own Device – hvorfor lærerne møder et 
uforudsigeligt hard- og software-miljø, og dermed har svært ved at 
tilrettelægge brug af og undervisning i digitale løsninger. 

• Frem for at læne sig op ad et bestemt hardware – er det besluttet at på 
over det en platformsuafhængig software – Office365 (kontorpakken med 
Word, Excel, PowerPoint, samarbejdsplatformen Teams samt 
lagerenheden OneDrive) samt online programplatformen, SkoleTube. 

• Ordblindeværktøjerne (AppWriter) kan bruges på både iPad og PC. 
• Overgange: 
• Efterårsferien 21: Ansatte er gået over på Office365 som 

samarbejdsplatform 
• Vinterferien 22: Elever i mellemtrin og overbygning (9. klasse undtaget) 

går over. Der afholdes kurser for personale og elever. 
• Det skal overvejes om mellemtrinnet fortsat skal bruge Ipads eller skal der 

gives mulighed for også at bruge PC? 
• Der er ikke noget behov for, at indskolingen skal have ipads. Der findes et 

klassesæt, som kan bruges lejligedsvis. 
• Økonomi: udgifterne til licenser er høje og stigende. Der kommer flere 

betalingsværktøjer/portaler, som lærerne ønsker adgang til.  
• Fremadrettet skal udviklingsgruppen tilbage og arbejde med deres 

oprindelige område: At lave en indholdsmæssig rød tråd gennem 
skoleforløbet i elevernes møde med og kunnen inden for det digitale 
område. 
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Udeområder med Lene: 

• Arkitektfirmaet VEGA skal lave en masterplan for udeområdet.  
• Der er lavet en projektplan, hvor det er målet at den endelige plan ligger 

færdig i foråret 2022.  
• Der skal inddrages elever, forældre og lærere i processen.  
• Bestyrelsen ønsker, at VEGA også skal inddrage parkeringsarealet i 

helhedsplanen 
• Det videre arbejde med planen sættes muligvis på pause, indtil der ligger 

en afklaring omk. de lejede arealer 
 

4.0 
 

Nyt fra udvalg 
Pædagogisk Udvalg  

• Næste møde onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16.30-18.00 
Fonden - proces 2022 

• Ansøgningsrunden for 2022 er i gang. 
• Der er tegnet en ny proces for kvalificering af ansøgninger, hvor 

Bonnie læser dem igennem 
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5.0 
 

Evt.  
- Husk temadag/aften om børnehave 3.februar.  

o Kl. 19.00-21.00 
- Thomas har bestilt et sundhedstjek af den bygning som 1. klasse bruger. 
- Helheds- og vedligeholdelsesplan for bygningsmassen bliver et projekt efter 

projektet om udearealerne er afsluttet 
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6.0 Underskrift af referater Alle O 
7.0 Punkter til næste møder 

- Regnskab 
- Børnehave beslutning 
- Madkultur 
- Parkering samt opfølgning på leje af arealer 
- Beslutning af udbudsmateriale til indskolingen 
- Generalforsamling 
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