
 

    

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Mandag d. 18. maj 2020 kl. 17.30 – 19.30 
 
Sted: Personalerummet, Løsning Skole 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, Linda Vainø Eriksen, Søren Herden, Jane Ejdal 
Frandsen, Helle Vestergaard, Wickie Jørgensen, Kia Møgelvang, Ulrik Mikkelsen Hansen. 
 
Afbud: Jette Sørensen, Martin Jacobsen. 
 
Mødeleder: René Jensen  Referent: Wickie Jørgensen 
 
 

1. Status, tilbageblik og fremtidsperspektiv ift. corona og de forandringer, det 
har medført på skolen v. HV. 
 
Orientering og drøftelse  
 

 Fjernundervisning 
Vi har oplevet en højere fremmødeprocent og bedre afleveringsrater fra eleverne i udsko-
lingen. Eleverne har været disciplinerede i fjernundervisning. 
 
 

 Skole-hjem samarbejde 
Vi har oplevet, at der har været mere fokus på samarbejdet med få forældre i perioden, 
hvilket har givet et tættere samarbejde. Vi har kunnet bruge meget mere tid der, hvor der 
har været behov, og det har givet gode resultater. 
 

 Nødpasning 
Vi har haft nødpasning i både specialafdelingen og SFO under hele skolelukningen med et 
stigende antal børn. 
Enkelte elever har været fysisk på skolen på vores foranledning. 
 

 Genåbning 
Genåbningen er forløbet godt med små hold, faste voksne, kortere skoledag, færre faglige 
krav og konkrete retningslinjer for rengøring etc. Retningslinjerne har ændret sig undervejs 
og vi har brugt tid på at undersøge, hvad der aktuelt skal gælde. 
 

 Afslutning for 9. årgang 
Translokationen er aflyst, men der planlægges alternativ fejring for den enkelte klasse, så 
de kan modtage deres afgangsbevis på en festlig måde skolen. Eleverne involveres i plan-
lægningen, så de får medindflydelse på dagens indhold og afvikling. 
 



Der blev spurgt ind til traditionen med karamelkastning, da dette er en ting både små og 
store elever ser meget frem til. Vi vil se, hvad der kan gøres. Det skal først og fremmest 
være sundhedsmæssigt forsvarligt. Pt. er vi fortsat meget opmærksomme på rengøring og 
inddeling i zoner ude og inde, for at begrænse smitterisiko. 
 

 Kommunikation 
 
Der er lavet ugebreve til forældre og personale, som har fungeret rigtig godt som en gene-
rel information om hele skolen. 

 
2. Høringssvar til ny børne- og ungepolitik og skolepolitik v. RJ. 

 
Uddrage fra drøftelsen: 
Punkt 2 og 4 har de samme sigtepunkter, og en enkelt sætning fremstår ufuldstændig. 
 
Forældrekommentarerne kan opfattes meget forskelligt. Vi har talt om forskellen på at bli-
ve til noget og nogen. 
 
Citaterne kan forvirre, som værende en bærende del af politikken. De kan også bidrage til 
at huske på, hvor mange der har været inddraget i en involverede proces. De er valgt ud 
fordi det er repræsentativt for de udsagn, der er kommet frem undervejs. 
 
Det sætter en retning mod at blive til nogen og dannelsen får en central plads. 
 
Gode og konkrete guidelines til at drive skole på baggrund af. 
 
Positivt at den slår fast at den bygger på folkeskolens formålsparagraf, dannelse og ud-
dannelse. 
 
Hvordan afgøres det ud fra skolepolitikken om skoleområdet er under eller overfinansie-
ret? 
 
Fællesskaber i fritiden – er det ikke en fritidsopgave og ikke en skoleopgave. Kan det blive 
tydeligere at SFO er en del af skolens hverdag? Det kunne være fint, hvis det blev tydeli-
gere hvordan SFO bidrager til/ arbejder med fællesskaberne. SFO skal tydeliggøres! 
 
De fysiske rammer skal inspirere til bevægelse – hvad skal den fysiske ramme kunne for 
at kunne leve op til at invitere til bevægelse og læring samt værdifulde pauser. Er der en 
opmærksomhed på om den enkelte skole kan leve op til det? 
 
Undervisning – feedback og evalueringskultur. Ambitiøse evalueringskrav i kommunen – 
kan vi frisættes lokalt?  Det må ikke blive både og.  
 
Politikken må ikke dække over besparelser. 
 
Menneskelige ressourcer 
 



Corona erfaringer: nedsatte faglige krav, god normering, kortere skoledag, faste voksne, 
færre skift, Ingen negative, men kun positive forældrehenvendelser, ingen elevkonflikter. 
 
Udkast klar onsdag inden kristi himmelfart. HV skriver udkast og sender ud. Tilbagemel-
dinger skal være klar og meldt til Helle senest mandag efter kristi himmelfart. 
 
 

3. Planlægning af skoleåret 20/21 v. HV og WJ. 
 
Status på, hvor langt vi er jf. køreplanen.  
Vi følger planen. 

 
Skemastruktur fastholdes. 

 
Skoleugens længde justeres. 
 
BYOD. 

Eleverne skal selv medbringe computere. Der bruges for meget tid til vedligeholde og ud-
levering af computere. 
 
IT- vejlederne kan sende en anbefaling ud i forhold til hvilken pc/ chroomebook der er god 
nok til skolearbejde. 
 
 

4. Forskudt valg til skolebestyrelsen. 
 
Det giver god mening på sig, at indføre forskudt valg så fødeskoleforældre, og forældre fra 
specialafdelingen kan se sig ind i bestyrelsesarbejdet, evt. for en toårig periode i stedet for 
en fireårig periode. 
 
Nuværende bestyrelse sidder perioden ud, og der afholdes først valg i foråret 2022. Til 
den tid vil vi overgå til muligheden for at blive valgt for 2 år, og overgå til forskudte valg. 

 
 

5. Eventuelt. 
 
Intet. 

 


