
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Online 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen 

 

2. Corona 

Orientering fra skoleledelsen i forbindelse med Corona 

 

Referat:  

Skolen har haft en periode med få smittede. Desværre er smittetallet være stigende og 

en lærer blev smittet med Omikron-varianten, de klasser og medarbejdere der blev 

vurderet som nære kontakter er sendt i isolation.  

Vi er i gang med at planlægge den forestående hjemsendelse herunder nødpasning, 

online- og fjernundervisning 

Nødpasningen bliver varetaget af personale fra indskolingen & sfo’en og fra RC.  

Henover julen og umiddelbart efter nytår deles SFO’en op i grupper for at begrænse 

en eventuel smitteopsporing. 

 

3. Et sundt skoleliv – Bilag 1 

Helle og Morten orienterer om temaaftenens indhold  

 

Referat:  

I år arbejder man med ”røgfri skolegang”- i virkeligheden handler det i lige så høj grad 

om nikotinprodukter; snus, e-cigaretter ect. Oplæg som skolebestyrelse kan bruge 

som udgangspunkt for udarbejdelsen af principper for skolens rygepolitik og 

sundhedspolitik.  

Det foreslås, at punktet tages med på næste skolebestyrelsesmøde, så der kan 

lægges en plan for hvordan der kan arbejdes videre med punktet/ Princippet. 

 

Dato: 13-12-2021 

Sted: Engstrandskolen 
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Peter Holm - Afbud 

Martin Roald-Arbøl 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer 

Morten Toft 
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4. Visions- og værdigrundlag oplæg til aktivitetsplan  

Orientering og drøftelse 

 

Referat:  

Orientering og præsentation af foreløbig aktivitetsplan.  

 

5. Skolens økonomi 

Fast punkt til orientering 

a. Status  

 

Referat:  

Vi regner med at komme ud af året med et mindre overskud for skole, idrætslinje og 

SFO og et underskud for læsecenteret. Overskud og underskud føres videre til 

kommende skoleår.  

 

Budgettet for kommende kalenderår er kommet. Vi skal spare for ikke at komme ud 

med for stort et underskud. Behovet for besparelser kommer bl.a. som resultat af 

rammebesparelser, de nye tildelingsmodeller for inklusion, stigningen i antallet af 

visiterede børn.  Vi kigger på muligheder for besparelse, som ikke går ud over 

kvaliteten af kerneopgaven. Vi byder også ind på projekter som kan tilføre skolen 

penge. Vi kan nok ikke undgå at komme ud af året 2022 med et underskud.  

Skolebestyrelsen er fortsat utilfreds med de nye tildelingsmodeller og overvejer hvad 

der evt. kan gøres for at påpege det overfor politikkerne.  

 

6. Skolens elevtal  

Fast punkt til orientering 

 

Referat:  

Der er kommet flere elever til skolen. Så måske er vi ved at se et stigende elevtal. Lige 

nu er vi på 500 elever.  

 

a. Status på kommende 0. klasse 

 

Referat:  

Indskrivningen er i gang. På nuværende tidspunkt er vi søgt at 28 børn. Vi håber der 

kommer flere til, så vi kan lave to gode klasser.  

Vi har et stort antal af skoleudsættelser. Det plejer vi ikke at have. 

Når indskrivningsprocessen er overstået, skal SB se på data og evaluere processen. 

Kan vi gøre mere/andet for at tiltrække flere skolestartere. 

 

7. Trivsel  

Fast punkt til orientering    
 

Referat:  

Der er god stemning på skolen, både blandt personale og børn. Covid-19 er naturligvis 

en gene i dagligdagen og noget der forringer trivslen.  Vi sætter ekstra fokus på trivsel 

i denne kommende hjemmeskoletid så vi får børnene godt igennem perioden.  

 

8. Nyt fra: 

a. SKOK 

Referat: ikke noget bøde siden sidst 

 

b. Ledelsen 

Referat: ikke yderligere 
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c. Medarbejdere 

Referat: Der er god stemning, men træthed over nye restriktioner. Der er en 

villighed til at være med til at løse de vanskeligheder der er opstået i 

hverdagen. 

 

d. Udvalg 

Referat: ikke noget nyt 

 

9. Eventuelt 

Referat: ikke noget nyt 

 

Lukket dagsorden 
Der skrives ikke referat til punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
• Plan for kommende halve års arbejde 

• Princip Oversigt 

• Procesplan for kommende opgavefordeling og skoleplan  

• Valg til SB – procesplan 

• Opstart af princip – rygepolitik/sundhed 

• Vision- og værdigrundlag 

• Evaluering af indskrivning 
 

 

Udvalg: 
Trafikudvalget: Claus, Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


