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Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail) 
torsdag den 8/4 kl. 18.30 – 21.30 

 

Torsdag 8/4 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 3/5 N Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Tirsdag 2/6 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
Afbud: Søren Damgaard,  
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat 
Godkendt 

 

2. 18.30 – 
18.50 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: 
SFO og børnehaven deltager i den landsdækkende affaldsindsamling. Det er en 
årlig tilbagevendende begivenhed. 
Børnehuset skal have nyt tag. Der er lidt udfordringer og det koster ekstra.  
Børnehuset vil gerne have byggetilladelse til at bygge et halvtag, men det 
trækker ud med at få den.  
Den ene PA-elev er snart færdig og skal tilbage på skolen. 
Der er tildelt corona-midler til at støtte klubber og fritidshjem. Der er gang i en 
afklaring i forhold til, hvad det betyder for SFO´erne. 
 
Nordre: 
Den nye struktur er startet op. Men pga. coronastrukturen, som betyder, at 
eleverne er delt op i bobler, så er det svært et se effekten af den nye struktur. 
Bl.a. fordi der er morgen-SFO i østfløjen. 
Der bruges lidt ekstra ressourcer på personale pt. da special og almen ikke kan 
være sammen om morgenen.  
Sygemeldt pædagog forventes at være tilbage midt i maj. 
Der kommer en ny tredje års studerende inden sommerferien. 
 
Der har været opstart på aften- og eftermiddagsevents. Hvor hele årgange 
havde mulighed for at deltage – uanset om man går i SFO eller ej. Det har 
været god opbakning. 
 
Der har været et heldagsarrangement for 0. årgang i Skelhøje. Stor succes. 
 
SFO’en glæder sig til at komme tilbage til SFO´ens vante rammer. 
 
Isenvad skole: 
Forberedelse af tilbagevendende for D-holdet (5. og 6. årgang) i skolen – Der 
må være 50 % fremmøde, så hver anden uge møder klasserne ind.   I uge 15 
starter arbejdet med at etablere nyt ventilationssystem i indskolingen – dette 
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arbejder tager ca. 3 uger. Indskolingsholdene er rykket i andre lokaler i 
perioden. 
Den nye multibane er snart færdig. Måske fredag i uge 15. 
Madordningen er startet op igen om torsdagen.  
Der er stadig stor opmærksomhed på gældende restriktioner og særligt 
hygiejne og rengøring.  
Der skal afvikles National trivselsmåling inden 1. juni 21. 
Der skal afvikles Nationale test inden 11. juni 2021. 
Alt fungerer fint. 
 
Nordre: 
Info-møde for kommende Isenvad-familier er netop afviklet. Der var fuldt hus 
og god stemning. 
Der er kommet lidt nye elever til skolen.  
Personalerepræsentanter til SB i 21/22 er Kate Nordahl og Jan Nielsen 
Der er godt gang i fagfordelingen. 
9. årgang skal snart til prøver. Der ligger skriftlige prøver i starten af maj og de 
to mundtlige prøver ligger i juni.  
Der er frigivet corona-midler til at støtte 9. årgang i forhold til faglighed, 
trivselsaktiviteter til alle elever og aktiviteter for elevrådet samt midler til 
klubber. 
NTM er i gang, men perioden er forlænget til 1. juni. 
Det samme er nationale test. Selvom der længe har været et ønske om at 
ændre dem, og eleverne har været hjemmeskolet så længe. Der er sket en 
mindre ændring i vurderingskriterierne. 
 
- Skole inkl. SGU 
Der er sendt optagelsesbreve ud til kommende 7. i og 8 i. 
Der er bliver 26 elever i 7i og 29 elever i 8i. 
 
- Forældregruppen 
Intet 

 18.50 – 
19.00 

Nyt fra elevråd  
Har fået midler fra staten. Skal vurdere, hvad de skal bruges til. 

 

3. 19.00 – 
19.25 

Status på Corona 
Der er frigivet coronamidler til fokus på trivsel og faglighed. 
Eleverne er glad for at komme tilbage i skole – hver anden uge. 
Der er få elever, som også er i skole, når klassen er hjemme til virtuel 
undervisning. 
Podning bliver tilbudt to gange om ugen. Der er udsigt til, at der bliver 
selvpodning inden for nærmeste tid. Det kan komme til at betyde en ændring i 
forhold til håndtering af testresultatet. 
På Isenvad Skole kan elever på 12 år og derover blive testet både i de uger, hvor 
der er fysisk fremmøde og de uger, hvor der er virtuel undervisning. 

 

4. 19.25 – Opfølgning på temadrøftelser  
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19.30 Der har ikke være arbejdet med temadrøftelserne i skoleregi. 
 
Der har været arbejdet med temadrøftelserne i SFO, så der gøres en indsats i 
forhold til PR for SFO. Der er bl.a. planer om event-eftermiddage/aftener en 
gang om måneden. 

5.  19.30 – 
19.40 

Orientering om evaluering af BU-politik 
Kort oplæg ved BN. 
Det er svært for SB at bidrage til den gode historie omkring BU- politikken pga. 
corona. Det er lidt svært at forholde sig til en evaluering af BU pt., da det er 
kort tid siden sidste evaluering. SB friholdes fra at bidrage til evalueringen. 
 
vi, som skole, finde eksempler på, hvor vi har brugt BU-politikken aktivt både i 
den såkaldt ”almindelige” skole, men også under corona-skolen. Hvordan Kan 
kan vi få øjnene op for, hvor vi er lykkes med BU-politikkens værdier. Bolden 
gives snarligt videre til personalet på begge skoler – både bagudrettet og 
fremadrettet. 

 

 19.40 – 
20.00 

Orientering om skoleplan 
-Skoleplanen er et nyt dokument under Arbejdstidsaftalen A20 for lærere. 
Planen beskriver skolens tiltag, organisering, rammer for arbejdstid, 
forberedelse osv. 
Skoleplanen udarbejdes af skolens tillidsrepræsentant og skoleleder. MED-
udvalget inddrages. Skoleplanen skal fremlægges for personalet. 

 

6. 20.15– 
21.15 
 
 

IS: 
- Projekt om nyt cykelparkeringsområde: 
Med udgangspunkt i en snak omkring parkering til løbehjul, har ledelsen set 
nærmere på forholdene for cykelparkering. 
Det er muligt at lave udvidet cykelparkering langs bagsiden af skolen. 
Ledelsen tager i første omgang kontakt til enkelte forældre (lokale 
håndværkere der har maskiner og kompetencer til dette brug) som måske kan 
hjælpe. IBF er positiv i forhold til levering af belægningssten. Projektet 
påtænkes at være ”med-finansieret” ved lokale kræfter, og kan udføres over en 
weekend. 
Der skal også indgå belysning på cykelparkeringsområdet 
 
- Endelig godkendelse af budget 2021 for skolen: 
Budgettet udsendes på mail til de lokale forældrevalgte i morgen til endelig 
godkendelse. 
 
- Orientering om næste skoleår  
(tildeling, normering, klasser) 
Orientering om emnet. 
- Opdatering af principper 
(udsat til næste møde) 

- Isenvad skole har søgt midler til at udvikle udeskole miljø på egne 
grønne arealer og inddragelse mountainbike ruter i Skelhøje. Vi har 
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desværre fået økonomisk afslag, men kan søge igen til januar 2022. 
Forvaltningen var positive over for idéen. 

 
- Det vil være en god ide at alle bestyrelsesmedlemmerne modtager den 

generelle information (nyhedsbreve) der udsendes fra børnehaven. 
 

- Trivselsmidler på 8934,- kr. er givet til Isenvad Skole 
 

- Elevrådet har fået tildelt 794, - kr.  
NO:  
- Orientering om næste skoleår  
(tildeling, normering, klasser, tiltag) 
Puljemidler er tildelt og Nordre har fået 100.000 til uddannelse inden for 
special/sansemotorisk massage og 125.000 kr. til en form for 
koordinatorfunktion inden for specialområdet. 
Der er brug for at få se på den tidligere tandklinik, da vi har brug for pladsen 
enten til personalet, specialklasser og/eller massage/motorik-rum. 
Klasser og dispensationer. Nuværende 7a og b bliver én klasse fra sommer. 
Der prioriteres to-voksen timer på udvalgte årgange. 
Proces igangsat i forhold til overgange mellem fløje. 
 
- Opdatering af principper 
Så blev flere princippet opdateret.  
Vestfløjen skal høres vedr. lejrskoleprincippet – især i forhold til det konkrete 
beløb. 
Vedr. Princippet om computer og elektronik, skal det drøftes med socialfaglig 
medarbejder, hvad indholdet er på forældremødet, hvor bl.a. netetik drøftes. 
Skal der være mere fokus på, hvordan man som elev og familie håndterer, at 
eleven ikke ender i overforbrug af spil m.v., når man har pc med hjem?  

7. 21.15 – 
21.25 

Personalesager 
Orientering 

 

8.  Opslag til Aula 
- Opdatering i forhold til at tiltag vedr. corona-skolen og i forbindelse med 

fysisk fremmøde for alle elever, hvor 5. – 9. møder ind hver anden uge. 
- Der afvikles nat. trivselsmåling og nat. test i perioden frem til 

sommerferien. Deadline er blevet flyttet pga. perioden med fjern-
/nødundervisning. 

- Orientering om A20 for lærere. Herunder krav til en skoleplan, der skal 
fungere som et samarbejdsdokument fra aug. 2021. 

- BU-politikken skal evalueres inden sommerferien. 
- Nordre SFO har afviklet eftermiddags- og aftenevent. Stor opbakning til 

det. Der vil komme flere event – ca. en gang om måneden. 
- Fortsat arbejde med opdatering af principper. Nu er vi næsten færdige. 

 

9. 21.25 - 
21.30 

Evt. 
Skal vi holde en fest for begge skoler, når der ikke er corona-restiktioner 
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Punkter til kommende møder: Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik 
Møderække i 21/22 


