
 

    

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Torsdag d. 13. august 2020 kl. 17.30 – 20.00 
 
Sted: Personalerummet, Løsning Skole 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, Linda Vainø Eriksen, Jette Sørensen, Søren Herden, 
Martin Jacobsen, Jane Ejdal Frandsen, Helle Vestergaard, Wickie Jørgensen, Kia Møgel-
vang, Ulrik Mikkelsen Hansen, Victoria Bajrami (9.a) og Alexander Bajrami (8.a ). 
 
Afbud:  
 
Mødeleder: René Jensen  Referent: Wickie Jørgensen 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Velkommen til et nyt skoleår v. RJ 

 
2. Madleverandør til evt. ny kantineordning. 

 
Karina Brohus fra Hansted Egebjerg præsenterer det mad, hun har haft med, samt 
menuer og priser, som hun kan levere i en kantineordning. 
 
Der er åben for drøftelse og spørgsmål.  
 
Samtidig drøftes et bestillings- og betalingssystem, der hedder KANPLA, som kan 
benyttes i sammenhæng med en ekstern leverandør af mad. 
 
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt vi skal gå videre med mulighederne for en 
udvidet kantineordning, og hvilke leverandører, vi evt. skal samarbejde med. 
 
Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt skolen skal have udarbejdet 
kostpolitik i indeværende skoleår, og hvordan processen omkring det kan se ud. 
 
 
Positive tilbagemeldinger på ny kantineordning og gerne opstart hurtigst muligt. Der 
skal tales med leverandren om en hensigtserklæring i forhold til at udskifte plastik-
beholdere/ bestik med et nedbrydeligt alternativ. Der ønskes kun en udbyder. 

 
3. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde v. RJ. 

 
Gennemgang af udkast, som blev sendt ud før sommerferien. 
 
Det ser fornuftigt ud. Der er store og vigtige punkter på til dette skoleår (kostpolitik 
og princip for bevægelse). 



 
4. Elevrådet orienterer om deres valg, konstituering og plan for indeværende 

skoleår. 
 

Alexander er formand og Victoria er næstformand i år. 
 
De er kommet godt i gang med at holde udendørs møder.  
 
Elevrådet håber på at kunne gennemføre; 
Filmdag 
Motionsdag 
Klimadag 
 
I år. 
 
Elevrådsmøder foregår pt. udenfor pga corona 
 

 
5. Ledelsen orienterer om opstart efter sommerferien og efterårets arrangemen-

ter ift. corona v. HV 
 

Udvidet lokal-med arbejder med coronaretningslinierne som skal sikre en sikker 
skole og arbejdsdag. 
 
Vi har haft flere henvendelser om, hvorvidt søskende til elever med sygdomstegn 
skal blive hjemme. Vi indgår i en dialog om, hvor tæt kontakt der har været mellem 
dem, og om der er en begrundet mistanke om corona i familien. Vi kan kun henstille 
til at elever bliver hjemme – vi kan ikke bestemme det. 
 
Der aflyses arrangementer, hvor elever fra kommunens skoler blandes. 
Vi gennemfører arrangementer internt på skolen, men årgangsvis og ikke på tværs 
af årgange.  
SFO har aflyst den årlige høstfest. 
Samarbejdet med fødeskolerne gentænkes for at bevare en kontakt mellem skoler-
ne. Vi vil kigge på, hvilke digitale muligheder, der kan skabe en god kontakt og 
kendskab til hinanden på tværs, i den tid, hvor vi ikke kan mødes fysisk. 

 
 

6. Ny børne- og ungepolitik og skolepolitik. 
 

Politikkerne blev vedtaget i Byrådet d. 24/6 -2020.  
 
Er der noget i dem, der giver anledning til drøftelse nu / evt. senere? 
 
Politikkerne kan læses på Hedensteds hjemmeside. 

 
  
 https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/boerne-og-ungepolitik 

https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/boerne-og-ungepolitik


 

 https://www.hedensted.dk/politik/byraad-og-udvalg/udvalget-for-

laering/udvalget-for-laering-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=10-08-

2020/ID2825/dagsorden.xml 

 
7. Skolens udviklingsplan for 20/21 v. HV. 

 
Planen udleveres til gennemsyn og gennemgås. 
 
Vigtig dato: 
Bevægelse i fagene – fællespædagogisk aften 5.11 kl. 17 – 19, med deltagelse af sko-
lebestyrelsen. Elevrådet deltager også denne aften. 
 
 

 
8. Eventuelt. 

 
Tolkning til forældremøderne kan forekomme forstyrrende, så overvejelse over hvordan 
det kan foregå. Det kan bedre håndteres i aulaen, hvor alle tolke sidder i samme side, 
end i klasselokalerne. 
 
Ros til SFO for en ugeplan på tabulex. 
 
Lektier i sommerferien i 0.-6. årgang – overvejelser om hvordan det kommunikeres, og 
hvad forventningerne er. 
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