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Mødedato 28.02.2022 

Tidspunkt kl. 19.00-21.30, herefter lukket møde til kl. 22.00 

Deltagere Ricky Lund, Linda Lykke Østergaard Mose, Helle Stokholm, Stig 

Rask Olesen, Annette Støvring, Louise Damsgaard Kring, Nicolaus 

Martin Luxhøj Johansen 

Personalerepræsentanter Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen 

Elevrådsrepræsentanter Alvilda Bøhme Dybkjær (8.b), Johannes Bruno (9.b) 

Ledelsesrepræsentanter Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen 

Sekretær Lone Skovborg Rasmussen 

 

Afbud: Janni, Stig, Louise, Lone og Jan 

Dagsorden / referat  
(O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning/udtalelse) 

Møde 6 af 8 

1 Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D 

Elevrådsarbejdet siden sidst. 

Har siden sidst været i gang med at planlægge skolefest/galla for udskolingen. De har 

forskellige ideer til indhold og godt i gang. Der er valgt et tema med filmkarakterer. 

Elevrådet er inviteret til ungekongres i Silkeborg, hvor 7. og 8.årgangs elevrødder deltager. 

Der er ønske om flere knallertparkeringspladser, da der er mange der får knallert her inden for 

de næste måneder. Et skønnet tal er ca. 20 – 25 flere. 

Julegodtehygge som tidligere har været bragt op fra elevrådet ift. undring over forskellighed 

omkring regler for hvad man måtte give hinanden, så har det været vendt i udskolingsteamet. 

Man delte ikke helt samme opfattelse som udlagt, men man er enig i, at der skal være plade til 

en hyggelig juletradition, hvor man i passende/afgrænsede aftalte mængder med elever, kan 

have gode hyggelige juletraditioner, også med søde sager. 

2 Organisering 22-23 (kl. 19.10-19.50), O/D 

Med et vigende elevtal i skoledistriktet og et voksende i inklusionscenteret er vi nødt til at 

gentænke vores organisering, så vi står stærkere og mere robust i forhold til den samlede 

opgaveløsning. 

I vedhæftede slides udfoldes ny organisering og opmærksomhedspunkter til kommende års 

planlægning.  

Bilag 1: Ny organisering 

Bilag 2: Elevtalsprognose (fra ugebrev uge 6) 



Elevtalsprognoserne blev genbesøgt. Der er en periode frem til 2025 hvor der er faldende tal, 

og derefter forventes en lille stigning i elevtallet. Så pt. er der meget der tyder på en klasse pr. 

årgang de næste år. 

På baggrund af dette, og den virkning det vil have hen over en 10-årig periode, så har vi 

kigget på organiseringen af skolen ift. at bevare en robust organisering, når nu vi bliver færre 

klasser på skolen. Dette også set i lyset af, at inklusionscenteret har vokset. 

Opmærksomhedspunkter ift. den nye organisering blev vendt og drøftet ift. hvad vi skal være 

opmærksomme på af evt. faldgruber. Ift. at bevare den samhørighed vi gerne vil styrke. 

Kan godt se de styrker, der kan være ved at relationen for voksne omkring klassen kan være 

mere kontinuerlig ved at man følger elever 1.-5. klasse og 6.-9. klasse. Samtidig vil der være 

fleksibilitet ift. de naturlige skift der løbende kommer ved naturlig afgang og tilgang blandt 

personalet.  Obs på, at man har de nødvendige samarbejdsrelationer ift. den aldersgruppe 

man har, og hvis der kun er en klasse på en årg. 

Enighed om, at man er opmærksom på, hvad denne ændring har betydning i forhold til ens 

identitet som medarbejder, som skal genskabes i en ny organisering. 

Vigtigheden i at have øje for fleksibiliteten for teamsammensætning til gavn for eleverne, og i 

mulighederne for personalet, og ift. nødvendige ændringer der kommer. 

Hele vores tænkning med årgangsteam, hvor man er tæt sammen med anden klasse både 

elever og lærerteam, det er stadigvæk den primære base, så ændringen er primært på 

afdelingen og i personalets organisering. 

Processen kører videre frem mod kommende skoleår. 

3 Kompetencedækning 2021/2022 (kl. 19.50-20.00), O/D 

Hvert år opgøres distriktsskolens linjefagsdækning i fagene. Status er, at vi har fået indhentet 

et hul i dækningen på engelsk og til dels musik. Herudover slår få-lærer-princippet igennem i 

de mindre fag (jf. tidligere beslutning i skolebestyrelsen). 

Bilag: Kompetencedækning 2021-22 

Det ser ud som om, der ikke er linjefagsdækning overhovedet i billedkunst, men grundet en 

manglende tilretning blandt en medarbejder, der har billedkunst på linje, så er det bedre end 

det fremgår i bilaget. Vil blive ændret fremadrettet. Vi er enige om, at vi har kompetente 

undervisere. Vi følger det løbende. 

4 Status Corona (kl. 20.00-20.05), O/D 

Seneste smittetal på skolen. 

Vi er tilbage ved normale rammer, og ingen restriktioner. Det er efterhånden få, der ikke har 

været smittet. Der skrives kun ud fremadrettet, hvis der sker større udbrud i klasser/årgange. 

  



5    SB-valg forår 22 (kl. 20.05-20.15), O/D 

Medlemmer på valg – Ricky, Stig, Louise og Nikolaus 

Valgdato: 4. maj – (foredrag samme aften) 

Valgstyrelse: KSI + ? - Ricky 

Ideer til tiltag, der kan sikre et bredt opstillingsfelt? 

Kontakt til forældreråd?  

Bilag: Skolebestyrelsesvalg – mulig tidsplan 

Ricky bliver en del af valgbestyrelsen. Vi tager punktet på til næste møde, hvor vi ser på ideer 

til tiltag. 

Keld skriver ud til kommende 0. klasse elever 

 

6    Skoleårets planlægning (kl. 20.15-20.20), O/D 

Tidsplan og planlægningstal 

Bilag: Tidsplan 

Vi ved endnu ikke om planlægningstallene kommer 14. marts, da noget tyder på, at man fra 

skoleafdelingen vil lave mere flydende planlægning. 

Tidsplan gennemgået. 

 

7    MOT (kl. 20.20-20.25), O/D 

Præsentation af trivselstiltag i udskolingen 

MOT – mod styrker unges robusthed.  

Vi vil gerne styrke eleverne i udskolingen ift. at skabe robuste unge. Vil arbejde hen imod 

kunne indgå i MOT programmet. Det er et gennemprøvet ”koncept”, hvor der er 

undervisningsmaterialer lige til at gå til. Der er rigtig gode erfaringer omkring det. Det kræver 

at der skal uddannes voksne til et MOT team, som vil undervise elever i 7.-9. klasse. 

Linda kunne supplere med sine erfaringer om det fra sin skole, hvor man er meget tilfredse 

med det både blandt elever og personale. Det kan virkelig noget. 

Skolebestyrelsen bakker om tiltaget, som der arbejdes videre med. 

 

8    Sidste skoledag (20.25-20.30), O/D 



Nyt koncept for sidste skoledag for 9. årgang 

Bilag: slides med program  

9    Retningslinjer/principper 22 (kl. 20.30-20.45), O/D 

Med ny rammesætning for skole-hjemsamtaler og ordensregler i proces kunne genbesøg af 

princip for kontaktlærerordning være næste princip, vi genbesøger. 

Eller har SB andre principper/retningslinjer, de gerne vil evaluere? 

Bilag: Kontaktlærerordning 

Udskydes til næste møde. 

 

Kaffe 

 

10 Meddelelser (kl. 21.00-21-25), O/D 

Afdelinger: 

Udskolingen arbejder med projektopgave i denne uge.  

Nørskovlund arbejder med visitationer pt. og planlægning frem mod næste skoleår 

 

Skoleledelsen: status ansættelser – Den pædagog vi havde ansat for Line, valgte efter første 

uge, at han ikke ville fortsætte – følte ikke lige for det. Vi har i stedet ansat Marlene frem til 

sommer, som var vikar for Rasmus i januar, og derved kendt i indskolingen. 

Derudover er de 2 andre nye. Maj og Louise kommet godt i gang. 

På Nørskovlund har den lærer vi havde ansat i 3N, også valgt at stoppe samarbejdet, da der 

kom et job tættere på bopælsadressen. 

 

Bestyrelsen:  

Punkter til næste møde: 

 

11 Eventuelt (kl. 21.25-21.30) 

I forbindelse med det meget fravær i forbindelse med Corona, så er der en oplevelse blandt 

forældre, at der måske godt kunne strammes lidt op på indholdet i vikartimerne. Elever giver 

udtryk for, at der har været mere fri leg og film i undervisningen end tidligere. Input fra 

elverødder, at der i udskolingen er faglig undervisning, men at det nogle gange ikke er den 

bedste introduktion og hjælp man kan få. Vi er enige i, at der skal være opmærksomme på 

det, og komme tilbage til ”normalen” igen, men at det også er de muliges kunst. 

12 Lukket møde (kl. 21.30-22.00) 


