
 

 

 

 

Dagsorden og referat 

 

Skolebestyrelsen 

 

Dato: 23. februar 2021 

Tidsrum: 17.00 – 19.00 

Sted: TEAMS 

 

Deltagere: 

Jeppe Solløs Rasmussen 

Camilla Rudebeck Juhl 

Christina Elkjær 

Mette Roed Høg 

Rashid Oso 

Steffen Holm Witsø 

Vivi Brit Nielsen 

Anne Elmelund 

Thomas Brink Slothuus 

Lucas L. H. Mehlsen (7A) 

Noah F. Christoffersen (9B) 

Ulla Lassen 

Birgit Dyngby 

Mette Elmerdahl 

Fraværende/Afbud: 

 

 

 Emne:  
1. Regnskabsafslutning 2020 v./Ulla  

 Referat: 

Taget til efterretning 

 

2. Tilbagemelding fra FRO-mødet v./Jeppe 

 Referat: 

Referat fra FRO mødet gennemgået 

 

3. Opfølgning fra mødet med KATA v./Jeppe 

 Referat: 

Godt at der blev aftalt, at KATA fremover deltager én gang om året og at vi der får nye data.  

 

4.  Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO v./Ulla 

 Referat: 

De udsendte bilag vedrørende tilfredshedsundersøgelsen blev gennemgået og drøftet. Der er en 

meget lille svarprocent, og der har ikke i undersøgelsen været mulighed for at komme med 

kommentarer til spørgsmålene. 

Der var enighed om at finde nogle fokuspunkter fra undersøgelsen, som vi vil sætte særligt fokus på. 

Dette kunne ske når skolebestyrelsen deltager i det første forældremøde efter opstart af et nyt 

skoleår. I forbindelse hermed kunne et spørgeskema udleveres som forældrene blev bedt om at 

udfylde inden de går hjem fra forældremødet. 

 

 

5. Genåbning - status 

 Referat: 



Generelt går det fint. Der er nu også mulighed for at medarbejderne kan blive testet på skolen to 

gange om ugen. 

Det er hårdt for mange af de elever, der stadig er hjemme fra 5.-9. årgang. 

Der er kaos på Ørstedsgade om morgenen med afsætning af børn. Her overholdes færdselsreglerne 

ikke og dette giver farlige forhold for vores elever. 

 Politiet er bestilt til at komme og regulere dette. 

 

6. Eventuelt 

 Referat: 

Vi får igen elever til 3 børnehaveklasser til kommende skoleår 2020/22. 

Vi har sommerferie-SFO hvert år  - i år foregår dette i ugerne 28-29-30. 

 

Venlig hilsen Jeppe Solløs Rasmussen og Mette Elmerdahl. 


