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Referat af skolebestyrelsesmødet onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.00 til 
20.00 i Pauserummet 
 
Repræsentanter  
Morten O. Thielsen      Camilla Kruse (CA)   
Kenneth Thornild, afbud    Line V. Vahlgren (LV) referent 
Tanja Frey Aasted                    Elliot W. N. Andersen 9A fmd. elevrepræsentant 
Henrik Jørgensen, fmd. og mødeleder           Esben K. Munch 7A, elevrepræsentant 
Betina Ingerslev     Jens Olsen (JO), skoleleder 
Henrik Lunde Rasmussen      
Henriette Bohn Jensen n.fmd.      
Anette H. Martin (SFO-AM)      
        
 

Punkt 127 Opfølgning siden sidst (O/5 min) 
Onlinemøderne i SB har fungeret godt. Det er dog godt at mødes fysisk 
igen. 
Der har været byggemøde siden sidst. Det virker som et kompetent og 
professionelt firma, der står for enterprisen. 

Punkt 128 Kort orientering fokuspunkter i.f.m. kvalitetsrapporten 2019/20 se 
bilag (O/D/15 min) 
Ledelsen har afleveret et skriv til CFDS som opfølgning på 
kvalitetsrapporten med fokus på de indsatser, skolen skal arbejde på eller 
arbejde videre med bl.a. professionelle læringsfælleskaber og forskellen på 
drenge og pigers præstation til afgangsprøverne. 

Punkt 129 Udkast til skolebestyrelsens mødeplan for 2020/21 se bilag  
(B/10 min) 
Mødeplanen blev vedtaget med aftale om en mere stringent dagsorden, så 
sluttiden overholdes. Dagsorden og bilag skal udsendes senest en uge før 
mødet. 

Punkt 130 Skal Mosedeskolen være en mobilfri skole? (D/B/20 min)  
Punktet blev drøftet. Der henvises til det udvidede resume fra 
forældrerepræsentanterne. 

Punkt 131 Status på genåbningen i.f.m. covid-19 (O/D 10 min)  
• 9. årgang sidste skoledag 23/6 
• 9. årgang dimissionsfest 24/6 

 
Der bliver afholdt både 9.klassernes sidste skoledag og dimissionsfest – dog 
under andre former end vanligt, så vi kan overholde retningslinjerne for at 
undgå Covid19 – smitte. 
 

Punkt 132 Fagfordelingen og evt. skemaudkast for 2020/21 (O/D/15) 
Første udkast af skemaerne til kommende skoleår er udsendt til personalet.  
Vi er udfordrede af små og for få faglokaler. Dette gør, at nogle klasser på 
Trin 2 kommer til at have undervisning frem til kl. 15.30 og en enkelt 
4.klasse til kl.14.45. 

Punkt 133 Ferieplan 2020/21 (O/10 min) 
Ferieplanen for kommende skoleår blev præsenteret og godkendt. 

Punkt 134 Kort nyt (O/15 min): 
• Elever 
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I forbindelse med skolens 50 års jubilæum fik elevrådet overdraget 
10.000 kr. fra SB. Elevrådet præsenterede på dagens møde de 
forslag til, hvad pengene skal gå til, skolens elever har stillet. 
Elevrådet arbejder videre med at beslutte, hvordan pengene skal 
anvendes. 

• Forældrerepræsentanterne 
Intet denne gang 

• Medarbejderrepræsentanterne 
Intet denne gang 

• Ledelsen 
En stor tak til Elliot og Morten for et godt samarbejde og en stor 
indsats i skolebestyrelsen. 

Punkt 135 (O/5 min) Evt. sager uden for dagsorden/på lukket del af mødet 
Intet 

 
D: Dialog  B: Beslutning  O: Orientering 
 

Punkter til kommende møder 
• Rollen som kontaktforælder 
• Suppleringsvalg august/september 2020 
• Evaluering af en periode med corona og nær- og fjernundervisning 

 
 

Med venlig hilsen 
                                                                                          Henrik Jørgensen                         Jens Olsen 

Formand                         Skoleleder 
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