
 

 

 

REFERAT 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 28.5.20 kl. 19.00-21.00 

 
Mødedato 

28.5.20 
 Mødested/lokale 

Online 

Mødetidspunkt kl. 

19.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere 

Skolebestyrelsen og suppleanter  
 Afbud 

Niels E., Hanne, Pia 

Direkte telefonnr. 

76 81 43 60 
Referent 

Irene Uhrbrand 

 

Dagsorden 
 

 

 

Diskussionspunkter 

● Budgetopfølgning (Maria – 15 min) 
Taget til efterretning 

● Evaluering af nødundervisning (Gert – 30 min) 
Der bliver lavet en evaluering/erfaringsopsamling fra centraladministrationen. Skibet 

Skole bliver en del af dette. Udvalgte forældre, personale og børn spørges. 

Det har været meget selvstændiggørende for eleverne, at de skulle møde ind uden 

forældre. Samtidig har det givet personalet mulighed for at være meget nærværende i 

modtagelsen af eleverne om morgenen. 
● Skoleugen 2020/2021 (Malene – 30 min) 

Malene fremlagde positive erfaringer fra nødundervisningsperioden med fordybelse, 

tværfaglighed og få voksne omkring eleverne. Disse positive erfaringer vil anvendes i 

forhold til næste skoleåres planlægning. 

● Skolens hjemmeside (Lars S – 10 min) 

Louise, Frank R. og Lars S. udgør en arbejdsgruppe.   

● Skal vi arbejde for at få udskoling i Skibet? (Lars S – 10 min) 

Forældre fra skolebestyrelsen vil lave et udvalg, der arbejder for overbygning på 

Skibet skoles almendel. 

● Udendørsarealer (Gert – 10 min) 

Efter byggeri bliver pavilloner fjernet, og der bliver brug for at arbejde med udenoms 

arealerne.  

 

Orienteringspunkter 

● Byggeri 
Ny lille midlertidig pavillon opsættes på P-pladsen (erstatning for den store ved hallen) 

Det giver bedre sammenhæng i vores specialafdeling. 
Nye faglokaler forventes at være klar efter efterårsferien. Den nye fløj til 

specialafdelingen forventes klar til jul. 
● Aktuelt fra skolen 

 

              

Eventuelt (Lars S) 
 Evt. Ledelsen holder øje med trafikafvikling ved skolestart. Det går forholdsvis godt.  
● Mundtlig godkendelse af referat 

Godkendt 
● Punkter til næste møde 

Principper  

Lægge en plan for skolebestyrelsens arbejde kommende skoleår. 
● Hvad skal kommunikeres videre 

Evaluering af nødundervsining fra Uddannelse & Læring 
Orientering om ombygning 

 

  



 

 

 


