
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
onsdag den 3.2.2021 kl. 18.00-20.00 

Virtuelt 
 

Deltagere: Tommy Pedersen, Henrik Østergaard, Randi Johansson, Michael Lilliekvist, Jens Morten-

sen, Jakob Bredsdorff Frederiksen, Ingeborg Fangel Mo, Ester Kapper, Nanna Tobiesen, Lotte Herløv 

Nielsen, Sofie Andersen, Lisa Sand Jensen, Malou Gøthler, Jens Jørgen Stokholm, Pernille Obdrup, 

Helle Nielsen. 

 

Afbud: Ingeborg Fangel Mo,  

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt  

2. Meddelelser/Orientering - Henrik/Jakob 

Henrik orienterede om genoplukningen – Planerne kommer på plads i morgen torsdag, så vi 

klar til på mandag. Fuld skole og SFO-tid med pædagogiske aktiviteter i overgangen mel-

lem skole og SFO. 5. – 9. årgang fortsætter fjernundervisning som hidtil 

 

3. Besøg af Tim og XX fra Ungdomsskolen 

 Orientering om Ungdomsskolens nye struktur, tiltag og tilbud 

 Drøftelse af muligheder for de unge på Østskolen 

Ungdomsskolen ønsker at blive mere tydelige – Aktiviteterne bliver opjusteret, da Chanda Olsen 

meget snart tager sig af dette. Flemming præsenterede U. nye pjece(vedlagt referat). U er 

meget interesseret i at få input fra skolens afdelinger. Man vil meget gerne indrette sig efter de 

unges behov og gennem dialog lave nogle gode tilbud  

Der er basis for et aktivitetssamarbejde med  

Ungdomsskolen hjælper gerne til med at udvikle aktiviteter. Bestyrelsen samler op på næste 

møde og vender tilbage til U. 

Skolerne må også gerne give feed back på U besøg i klasserne. 

 

4. Nyt fra elevrådet  

Det er vigtigt at elevrådet kun deltager, der hvor de finder det relevant – De skal på første 

punkt 

5. Høringssvar på SSP-struktur 

Østskolen 

Dannebrogsvej 1 

 

Afd. Hylleholt 
 

Telefon 56204640 

Dato 26. februar 2021 

j.nr. 00-00-00-0000 

Direkte telefon 00 00 00 00 

 

Mail: hylleholtskole@faxekommune.dk 

 
 



 

Bud på høringssvar udsendes til bestyrelsen i morgen, torsdag – Endeligt høringssvar sendes 

mandag d.08.12.21. 

 

6. Fælles retningslinjer og evt kursus til kommunens elever i online adfærd (Randi) 

Randi har erfaret at et planlagt kursus er  aflyst grundet Corona. Hvordan kan vi lave kursus i 

dette her så hurtigt som muligt. Der er faste SSP-forløb. Men de er også udsat. Nødundervis-

ningen vanskeliggør denne form for kurser lige nu og her. 

Henrik undersøger, hvornår SSP-medarbejderne atter kan gå i gang med undervisningsfor-

løbene om online adfærd. 

7. Kort status på: 

a. Ny skolestruktur – Jakob 

Mange scenarier er stadig i spil. Skolebestyrelsen afventer hvilke scenarier, der kommer i 

høring. 

b. Skoleårets planlægning (timefordelingsplan-budget-klassedannelser)  

Timefordelingsplan er uændret – Budget og klassedannelse endnu ikke endeligt afklaret. 

c. Mobilfri skole – Ingeborg/Henrik 

Udsat 

d. Ordensregler – MED-udvalget, Jens/Pernille/Dorte 

Udsat 

e. Orientering om inklusionsmøde (børn i fællesskaber), Randi, Ingeborg 

Mødet ikke afholdt 

8. Kommende skolebestyrelsesvalg samt valgmøde med forældreråd (Jens) 

Der er skolebestyrelsesvalg til næste forår. Bestyrelsen ønsker et suppleringsvalg. Jens og 

Henrik undersøger, hvilket tidspunkt , der er bedst. 

9. Dagsorden til næste møde – Jakob 

 

Punkter til kommende møder: 

Arbejdsmiljøet på Østskolen – Med-udvalget Jens/Pernille/Dorte/Henrik  

Affaldssortering – Ingeborg, Jens Jørgen, Henrik 

Erfaringer fra tiden med COVID-19 – sættes på når elevrepræsentanterne deltager 

Sprøjtning af grønne områder 

Møder med forældreråd  

Status på bygninger  


