
    

 

Referat af skolebestyrelsesmødet d. 03.11.2020  
  
Kl. 19.00-20.00  
  
Afholdt via Microsofts Teams  
   
   

Mødeleder:  Thomas Christian Trønning 
   
Deltagere:   
  
Forældrerepræsentanter:   

▪ Abdirahman Iidel                     
▪ Beatriz Moreira Linneberg     
▪ Connie Mikkelsen                                                 
▪ Johanne Agger                                           
▪ Søren Krarup      

   
Medarbejderrepræsentanter:   

▪ Hans Jørgen (Buster) Nim – lærer   
▪ Uffe Rasmusen – lærer   
                                                        

Elevrepræsentanter 
▪ Molly Grønlund Michelsen (9C) 
▪ Villads Birk Rasmussen (9C) 

 

Ledelsen:  

▪ SFO-leder Lars Hansen (referent) 

▪ Skoleleder Thomas Chr. Trønning  
▪ Viceskoleleder Annette Demant   

  

  Dagsorden   
Hvad handler punktet om?    
Hvem står for punktet?  

Status  
Orientering 
(O), 
drøftelse 
(D) eller 
beslutning  
(B)  
  

Tid  Referat  
Opsummering af 
orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline.  

1. Status v/Thomas  O   Vi har sendt mere end ti klasser hjem. 
En 4. klasse er sendt hjem hele tre 
gange. Ca. 200 elever har siden august 
været sendt hjem til test, over 70 
medarbejdere (flere mange gange) har 
ditto. Af disse mange hjemsendte har 
vi p.t. ”kun” to eksempler på 
smittespredning indenfor samme 
klasse (to elever i hvert tilfælde). 



    

Der er m.a.o. stadig ikke noget, som 
indikerer, at vi står med direkte 
smitteudbrud på skolen. De få 
eksempler, vi har, hvor der er to 
elever, som er smittet, viser samtid, at 
smitten finder sted indenfor klassen, 
der som sagt håndteres som en 
”lukket gruppe”, hvor eleverne gerne 
må være tættere på hinanden end en 
meter. 
Det lykkes os m.a.o. at isolere og 
inddæmme smitten, vores 
retningslinjer virker således efter 
hensigten.  
Hvorfor vi som skoledistrikt er så 
hårdt ramt, er der ikke noget godt svar 
på? 
TCT afholder i nærmeste fremtid et 
møde med B&U-chefen, kontorchefen 
for Sundhed samt en specialkonsulent 
i forvaltningen, hvor situationen 
vendes mhp. en gennemgang af, hvad 
der kan gøres.  
 

2 Rammer om 
fjernundervisning ved 
hjemsendelser  
 

  Se vedlagte bilag 

3 Chromebooks – hvordan 
undgår vi, at eleverne 
bruger de nye 
Chromebooks til alt muligt 
andet end læring? 
 

  I forbindelse med vedtagelsen af vores 
mobiltelefonpolitik drøftede vi netop, 
hvorledes vi kunne opstille rammer, 
så fleste muligt havde deres 
opmærksomhed rettet mod 
undervisningen. 
  
Der blev givet flere eksempler på, 
hvorledes eleverne spiller spil og er 
på sociale medier o.l. i 
undervisningen, hvilket lærerne 
umiddelbart ikke kan se, hvis eleverne 
sidder med deres computere slået op.  
 
Forslag om at lave begrænsninger på 
maskinens mulighed for at tilgå spil 
etc. 
Kan man lave dagskoder til nettet? 
Vi skal på skolen finde best practice. 
Forældrene bør tage snakken med 
børnene hjemme. Vi modtager meget 



    

gerne gode ideer til, hvordan vi 
håndterer tingene på en 
hensigtsmæssig måde. 

4 Fastholdelse af elever fra 
mellemtrin og op 
 

  Udsættes til næste møde 

5 Dialogmøde med 
rådmanden (15. 
december, virtuelt, enten 
kl. 18-19.30 eller 20-
21.30) 

  Hvem deltager?  
 

Send besked til Thomas. 
  
 

6 Valg til bestyrelsen (bilag 
vedhæftet) 
 

  Thomas sender bilaget til bestyrelsen. 
Bestyrelsen skal efterfølgende sende 
deres kommentarer til Thomas. Så vil 
Søren og Thomas lave den endelige 
køreplan 

 


