
 

 
Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00-20.00 via Teams 

 

Medlemmer:  

Elever:  

Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Anne T (Sydby), Signe (Sjølund)  

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Per Bredahl, Anne-
Kirstine Lindevall, Betina Kordoff Mikkelsen  

Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen  

Referent: Bo Frederiksen  

Fraværende: Sofie 6A (Rønnebæk), Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 

Michael Rasmussen, Henrik Bang Andersen, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Jakob Groth, Lisbeth (Uglebro), 

 Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden – valg af mødeleder  

Godkendt, Anders er mødeleder 

2. Nyt fra…  

- Elever  

- Medarbejdere  

- Ledelsen  

- Forældre  

Sydby  

Vi har haft en god start i onsdags. Børnene virkede velinformerede hjemmefra og de stod klar med god 

afstand om morgenen. Vi har sendt to årgange på Sjølund for at have plads. Vi har kaldt vikarer ind for at 

dække alle hold. Børnene virker trygge og vi har fået forældrehenvendelser der takker for en god start. 

Vi har 2. årgang på matriklen, så der er plads nok på Uglebro. Vi har inddelt skolegården i 5 zoner og er 

gode til at være ude på skift. 

De årgange der er på Sjølund, skal lige finde sig til rette i nye omgivelser, men Troels har taget godt i mod 

som leder. 

Vi har påbegyndt fagfordeling i dag og det har mange af os gjort på Sjølund, da det er der vi skal være til 

næste år. Det gjorde vi med fremmøde i skolegården og fælles introduktion i god afstand. 

 

Rønnebæk  

Førskole er kommet godt igen, forælder og børn har været glæde og tilfredse. 



Undervisning og SFO på Rønnebæk har vi delt børnene op i minder gruppe. 

Vi er meget ud, da vi er så heldige at have skov og naturlegeplads. 

SFO er i skolens lokaler, så det kun er Førskole der er på vores SFO Tudsen. 

Medarbejder kan godt mærke at de er trætte og godt brugte, det handler både om at vi skulle være hurtig 

klar til at modtage børn og dagen er meget anderledes. 

Alle er ved godt mod. 

Sct. Jørgen er kommet godt i gang efter genåbningen. Nogle klasser er store, så de er delt i 3 grupper. Der 

er elever overalt både ude og inde. Der er også medarbejdere fra CDS og Ungdomsskolen for at dække alle 

grupperne. Medarbejderne går til opgaven med oprejst pande. 

Forældrene oplever at lærerne forsøger det bedste de kan for at holde gejsten oppe hos de elever der er 

derhjemme.  

Ledelsen udtrykker stor ros til medarbejderne for deres håndtering af både nedlukningen af skolen og 

genåbningen af skolen. Der skal tages godt hånd om de medarbejdere der stadig laver fjernundervisning, og 

derfor ikke er mødt på skolen endnu. Der arbejdes på at lave nogle små videoer om hvad det er der 

fungerer på skolen. 

Der er startet en ny afdelingsleder på afd. Sjølund, Sisse. 

Der er sendt en budgetstatus ud til bestyrelsen, og det går godt med økonomien. Der bliver afviklet en ret 

stor del af skolens gæld efter dette skoleår.  

3. Status på corona-situationen  

Der holdes øje med de ekstra udgifter der opstår ved genåbningen af skolen, da regeringen har givet løfte 

om at dække de udgifter. 

Der er nogle lærere der både løser en opgave på skolen i forbindelse med genåbningen, og som også laver 

fjernundervisning for de ældre elever. 

Der er medarbejdere i risikogruppen som hjælper med andre opgaver hjemmefra, f.eks. hjælper kolleger 

med fjernundervisning. 

Det virker til at det foregår godt med henblik på det trafikale i forhold til de elever der skal transportere sig 

selv til Sjølund. Der er fokus på hvordan vi kan have skolepatrulje tilstede ved omkring afd. Sct Jørgen og 

afd. Sjølund.  

4. Status på klassedannelsen på kommende 7. årgang v. Klaus  

Der sendes et brev ud til forældrene, hvor i der står at vi bevarer klasserne til kommende 7. årgang. Men 

der åbnes op for at alle kan give udtryk for at de ønsker enten afdelingsskifte eller klasseskifte på egen 

afdeling. 

Der vil være et par elever – Valdemar og Anton fra skolebestyrelsen – som vi gerne vil have laver en lille 

video om at starte i udskolingen, som kan vises for alle 6. klasses eleverne. 

Der kan opstå en situation hvor det kan blive nødvendigt at danne nye klasser på afd. Sjølund. 

5. Refleksioner og kommentarer til 2025 målene  



Arbejdsgruppens refleksioner og kommentarer blev delt med bestyrelsen. Høringssvaret skal sendes den 

20. maj, så forældrene kan nå at drøfte dem yderligere frem mod bestyrelsesmødet den 13. maj. Det er 

aftalt, at forældrene i skolebestyrelsen mødes torsdag den 7. maj kl. 17.00 på afd. Sydby. Skulle nogle 

forældre fra skolebestyrelsen ønske at deltage virtuelt, så vil dette også være muligt. 

Arbejdsgruppens refleksioner og kommentarer vil også blive drøftet på VMED på torsdag. 

6. Evt. 

Det er nogle fine videoer der er lagt ud til forældre og elever. 

Der er ved at blive udarbejdet en procesplan vedr. igangsætningen af UNICEF rettighedsskole. Vi er i gang 

og går i luften i det kommende skoleår. 

Der er fortsat god tråd i lukningen af Uglebro. Vi har hånd i procesplanen, og vi justerer os ind i forhold til 

det der er fysisk muligt. 

 


