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Skolebestyrelsesmøde 
 

 via videolink 
 

torsdag den 16/4 kl. 19.00 – 20.30 
 

Torsdag 16/4 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 6/5 Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Ole 

Onsdag 3/6 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
 

Afbud: Heidi, BN 
Heidi suppleant deltager frem for Mette frem til sommerferien 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat 
- Underskrives næste gang vi er sammen 

 

2. 19.00 Siden sidst (inkl. fokus på Corona og opstart) 
- SFO og børnehave 
Isenvad børnehaven: Starter op fra mandag uge 17 
Det er meget svært at have plads til alle børn og samtidig overholde 
retningslinjerne for genåbningen. Børnene er derfor fordelt. 
Kl. 8-15 er grundåbningstiden. Derudover kan der etableres behovspasning. 
Børnehaven har fået en ressourcepædagog som ekstra hjælp. 
Der kommer også en fra jobcenteret, som hjælper med rengøring. 
Der har været få børn i nødpasning. 
Isenvad SFO: Pædagoger kommer til at hjælpe meget i undervisningen for at få det 
hele til at hænge sammen. Derfor er pasningen i SFO´en nødpasning 

 
Nordre SFO: God opbakning fra de ansatte. Der er fundet gode alternative 

opgaver fx oprydning, malning af vægge mv.  
Der har været mellem 2 og 9 børn i nødpasning. Læreren kom ind kl. 8-14 og 
bedrev undervisning med hjælp fra pædagoger. 
Jørgen Erik har brugt tid på MUS. 
Der er et fald i børnetallet pga. corona. Derfor kan der være brug for at gentænke 
tilbuddet i SFO, så det bliver et aktiv tilvalg. 
Efter genåbningen af skole/SFO er SFO´en placeret i fløjene, så børnene kan blive 
i de samme lokaler hele dagen. 
 

- Skole inkl. SGU 
Isenvad skole: 
Nødpasning er lykkes godt. 
Der har været en god kontakt til hjemmene. 
Der har været afviklet virtuelle MUS i lukke-perioden. 
Der har været flere møde med MED-udvalg og aftenmøde med personale for at 
holde en god kontakt og støtte. 
Der er en stor opmærksomhed på, at alle kommer til at leve op til de regler og 
retningslinjer, der er i forbindelse med genåbningen. 
Isenvad skole starter op fredag d. 17. april. 
Personalet er fyldt med gode ideer i forhold til at skabe en god skoledag, som skal 
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og kommer til at se anderledes ud, da eleverne fx skal være ude så meget som 
muligt. 

 
Nordre Skole 
Der har været en god start på genåbningen af skolen/SFO. Der var masser af glad 
elever og forældre. Torsdag mødte 0., 2. og 4. årgang, fredag mødte 1. og 3. 
årgang samt special. Mandag starter 5. årgang. Der var lavet forskudt mødetider, 
C-klasser kl. 7.45, B-klasser kl. 8.oo og A – klasser kl. 8.15. 
Det har taget en masse tid at lave planer som lever op til retningslinjerne. Det 
vanskeliggøres også af, at nogle retningslinjer laves om undervejs. Det giver 
forvirring. 
Marie-Louise, SB-formand, bemærker, at hun i sit job som hygiejne ansvarlige i 
Silkeborg Kommune gør alt, hvad hun kan for at påvirke sundhedsmyndighederne i 
forhold til retningslinjerne, da det kan være svært at agere i forhold til dem alle. De 
kan være direkte selvmodsigende, men de kan også være tåbelige og uden 
dokumenteret effekt. 

 
- Forældregruppen 
Der har været et fint informationsniveau fra ledelse. 
Ros til ledelsen for håndteringen af situationen. 

 
- BU-politikken 
Den store fællesdag i forbindelse med BU-politikken flyttes til foråret 2021 

3. 19.25 Opdatering på valg til bestyrelsen  
Isenvad: Stella genopstiller, Søren er ny kandidat. 
Nordre: Lene og Liselotte genopstiller, hvis der ikke kommer andre kandidater fra 
special-området. 
Louise vil genopstille for to år. Det går vi med. Det betyder, at der skal vælges en 
kandidat mere i 2022. Det vil være en fordel, at der altid er en repræsentant fra 
SGU/I- klasser i skolebestyrelsen. 
Medmindre der kommer andre kandidater, så er bestyrelsen fuldtallig de næste to 
år. 

 

4. 19.30 Drøftelse af oplæg om overordnede forældreråd  
Kort udveksling af tanker om det indkomne oplæg og aftale om evt. næste skridt. 
Heidi fremlægger tankerne bag ved oplægget.  
SBs bemærkninger til oplægget: 

- Bliver det for udvandet, hvis der laves endnu et udvalg i Isenvad. 
- Skal vi starte med at SB-medlemmerne gør mere for at blive synlige. Fx ved 

at spørge ud, om der er emner til SB-møderne. 
- Kan skolen være med til at gøre SB mere synlig fx til møder med 

forældreråd? 
- SB-medlemmerne er på årets første forældremøde. 
- Der er mange aktive forældre, som allerede sider i forskellige udvalg i 

Isenvad. 
- Når eleverne starter i rullende skolestart, så orienteres forældrene om SB 

og SBs opgave. 
 
Der nedsættes ikke et udvalg, men nedenstående skal effektueres. 

- Dagsorden og referater skal ligge på Aula 
- Datoer for SB-møderne skal ligge på Aula 
- Medlemmerne fra Isenvad SB vil gøre forældrene opmærksom på, når der 

er SB-møde, så de evt. komme med punkter. 

 
x 
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5. 20.00 Høringssvar på tillæg til kvalitetsrapport 
Bestyrelsen har ikke bemærkninger til tillægget og vil gerne sende et kort 
høringssvar. BN udarbejder og sender til gennemsyn hos bestyrelsen. 

 

6. 20.15 Orientering om næste skoleår fra begge skoler 
Isenvad: Er godt på vej med næste årsplanlægning. Er klar til at lave et udkast til 
skemaer  
Der er status quo på personalesituationen. 
Pædagoger er nysgerrige på, hvilke opgaver der bliver til dem, da lærerne skal 
have mere undervisning. 
Der har været en god proces i MED og personalet i forhold til, at lærerne skal til at 
undervise mere. 
 
Nordre Skole: Er i gang med at få et overblik over fortsætter fag/klasse. Derefter 
skal der laves en egentlig fagfordeling. 
Der er status quo i forhold til antal personaler. Det vil sige, at personale i 
tidsbegrænsede stillinger skal stoppe, når deres perioden udløber. 

 

  Evt. 
Trafik i perioden hvor Stensbjerg Alle´ er lukket. Jane L laver en besked til 
kommunen og cc til bestyrelsen. Det er gjort. Nu afventer vi svar. 
Isenvad får lyskryds ude for skolen. 

 

  Personale 
Kort orientering fra Isenvad og Nordre. 

 

  Tweed til AULA 
1. Nødpasningen er gået godt. Der har generelt være få børn i nødpasning. 
2. Genåbningen er gået godt på begge skoler. Der er lavet planer, så 

skolerne/SFO/børnehave kan leve op til retningslinjerne. 
3. Hvordan bliver der en bedre kontakt mellem SB-medlemmer og forældre? 
-  at dagsordener og referater fra SB-møderne ligger på intra. 
- Skolebestyrelsesmedlemmerne kan med fordel skrive ud til forældre inden 

SB-møder for at høre, om der emner til møder. 
- Vigtigt at tweed lægges på AULA på begge skoler. 
4. Tillæg til kvalitetsrapport gennemgået og kort høringssvar udarbejdes 

efterfølgende. 
5. Planlægning af kommende skoleår er i gang på begge skoler. Isenvad er så 

langt, at der kan laves et første udkast til en skema. 
6. Opfølgning ved kommunen på de trafikale udfordringer der er i forbindelse 

med spærring af Stensbjerg Alle´ 
7. Isenvad får trafiklys ud for skolen. 

 

 
Punkter til kommende møder: 
Opfølgning på SGU på SB i maj. Antal optag, sportsgrene, elever ude fra etc. 


