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AFBUD:  Henriette og Camilla 

Dagsorden til ekstra ordinært møde i Fællesbestyrelsen tirsdag d.21. april 2020 kl. 17 – 18.30 

på Google Meet.  

Med særlig dagsorden.  

 

 

Intro fra Anne til mødet digitalt. Dette er en ny mødeform, så kort info om hvordan man 

byder ind og mikrofon/kamera tændt hvornår.  

 

Rasmus fortalte fra elevperspektiv 

Det skulle læres – meet og classroom. Det går nu meget godt. Vi får ugeplaner i aula og det foregår 

som liveundervisning. Ikke bare opgaver a la læs en tekst og svar på spørgsmål. 

Man kan stort set altid komme i kontakt med en lærer. 

Og vi lærer sammen.. hvad der fungerer godt. 

Det er i 9. klasse lidt blandet hvad men mener om de aflyste prøver. 

 

 

 

     1. Kort nyt, siden sidst:  

▪ Tilbageblik Børnehus på Nødpasning  

Helle fortalte om nødpasningen. Der har været 2 – 12 børn 

Kriterierne herfor har fulgt de udmeldte retningslinjer 

Hjemmearbejde, nye samarbejdsformer har også været nyt.  

Ledelsen har også skullet øve sig … Det er gået godt .. 

Det håber vi også forældre har oplevet 

▪ Tilbageblik Skole på fjernundervisning og nødpasningen 

Stort set samme oplevelse: Vi har sampasset – udnyttet at vi er én org. Det harværet det mest 

meningsfulde 



Ikke mange skolebørn i starten, men de er kommet til langs ad 

Fjernundervisning er kommet til at fungere – godt arbejde af alle 

Pernille glad for videohilsner 

 

▪ Status på kommunikation og information  

Videoer godt medie. Og det er blevet taget godt imod.  

Stine har oplevet at der også i de små klasser er dannet bånd og blevet kommunikeret med 

videomøder , MU og andet. 

 

▪ Aflysning af afgangsprøver 

Årskarakter ophøjes til prøvekarakter. Gives allersidst på skoleåret 

 

2. Gradvis genåbning af skolen og Børnehus:  

Anne fortalte om processen ifht. genåbning… 

▪ Ledelsens generelle overvejelser ifm genåbningen 

- Børnehus:  

Helle orienterede  

Hygiejne og begrænsning af smitterisiko er nøgleord.  

Så små enheder som muligt på 5  - 6 børn 

 

o Fordeling af plads 

o Fordeling af personale 

o  Retningslinjer for sikkerhed og hygiejne mm.  

o Vikardækning 

Ud over det faste personale er der trukket vikarer ind… 

Dejligt at være på skolen. Dejligt at se børn og voksne i gang  

Marianne glad for den måde det er struktureret og foregået på 

.. glade børn. 



Siri: Nogle forældre frustrerede ifht førskole.  

Der manglede en nem opsummering… især for nye forældre i forh.t hvor går 

man hen, hvor går man ind… 

Hvordan lærer man små børn at de skal holde afstand.. 

- Skole 

 

Anne fortalte om ledelsens overvejelser ifht åbning 

Helle: Brian og pedellerne også rigtig god hjælp 

 

o Fordeling af personalet fjernundervisning og nødundervisning 

Hvem må gå på job? Hvem er i risiko?  

Vi kører 6.- 9.kl   fjernundervisning i samme omfang som før genåbning. ng stort set alle elever er 

på og med på den… 

.. Nogle med kroniske lidelser i nærmeste… Vi tager ikke beslutninger desangående. Det er et 

lægeligt anliggende.. 

Alle medarbejdere kan møde frem..  

o Retningslinjer for sikkerhed og hygiejne, herunder indretning af lokaler, 

personalerum, udearealer mv 

Skolen har gode rammer for dette.  

Vi har egne indgange til alle – godt med toiletter og håndvaske – lokaler til alle. 

Den allerførste dag kom mange børn for tidligt. Det er blevet meget bedre.. 

vi har suppleret udearealerne med telte og borde – bænke 

alle klasser er delt..  

Sfo også i stamhold eftermiddag..  

 

o Vilkår i fjernundervisningen, herunder forventning om fag, registrering af 

fravær mv 

Ønske om udvidelse af uv – tid.. 

Vi har ikke været ude i aflysninger…endnu… Vi er i gang med opbygning af større vikarkorps. 

Fremover: Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer… 



 

o Forventninger til undervisningen på skolen 

o forhold ved medarbejderes sygdom, herunder vikardækning, mulig aflysning 

o Konsekvenser: Sidste skoledag og afslutning 9. klasse.  

o Lejrskoler resten af dette skoleår.  

Vi markerer 9.klasses afslutning. Men vi kender ikke form og indhold 

endnu.. 

Lejr aflyses for 2 årg,   5.årg  og 8.kl  Tiltræder bestyrelsen. 

 

Personalemøde fredag med afstand – på skoleområdet.. 

Susanne: Der er også gode sider ved f.eks at opleve det nærvær som det giver 

at være små grupper.  

NK – tanker om hvordan fjernundervisningslærerne kan mødes 

Overordnet set: Glade og tilpasse børn. 

Evt- skole – hjem samtaler online el pr tlf.  

 

3.    

3. Fællesbestyrelsesvalg: Det ligner et fredsvalg, hvordan gør vi det?  

Anna:  

Stine og Michael genopstiller 

Sara Badstue Larsen mar meldt sig 

Emilie Vadgård Schmidt midt her meldt sig som  suppleant 

Lars J fra suppleant til medlem? Uafklaret. 

Camilla trækker sig .  

Pernille går jo ud.. 

Så mangler vi bare én suppleant… 

 

Klargøring af forventninger  

 



Anna og Anne afklarer Lars’ ønske  

Godt at der er nogen som fortsætter… 

 

 

 

 

4. Skoleårets planlægning:  

 

Skubbet punkt 

Vi arbejder med det og prøver at gøre som vi plejer…   

▪ Valgfag vi udbyder fremover HD og MAD – LL fremlagde  

▪ Timefordelingsplan – Anne gennemgik timefordelingsplanen som fremlagt. 

▪ Vi omlægger undervisning til 2 – lærer – kortere skoledag kortere skoledag.. 

 

 

4. Kvalitetsrapport på skoleområdet, Høringssvar? Senest 21. april(Se bilag) 

Glædeligt at vi leverer karakterer som er over den socioøkonomiske tendens 

Positivt at vi ligger højst . 

god løfteevne….i det socioøkonomiske 

Svær læsbarhed –  især graferne 

 

Fokus s. 6. tiltagene ønskes fortsat. ,Kan vi fortsætte det – i den nuv økonomiske situation? 

  

 

 

5. Budget, genåbning af budget i Syddjurs Kommune. Kort orientering, opmærksomhed. 

Der skal. reduceres 45 mil i eksisterende budget ud af katalog på 45 mil 

Der pågår forhandlinger… 



Der kan blive brug for at vi hurtigt kan lave et høringssvar. 

 

6. Evt.   

 

 

Næste møde… Formen digital.  

Som denne…. 

Tak for opbakning  

 

 

          

      

 

 

 


