
 
Skolebestyrelsesmøde 24.11.20 

 
Afbud fra Mads. 

 
 
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden.  

Google drev løsning……          mm.   
Orientering vedr henvendelser. 
Google drev løsningen: Morten og Anders har arbejdet med det og det vil ikke rigtig lykkes optimalt. 
Ledelsen tjekker op på, hvad der skal til for at det kan lykkes.                                                                                     
 

 
2. Nyt fra skolelederen.  (personale/ Covid19 mm)    

Orientering om at refusion for coronarelaterede udgifter ikke kommer på plads i dette kalenderår. 
Refusionen tilgår skolen, når pengene er kommet i kommunekassen-det er de endnu ikke. Det er 
usikkert om refusionen er 100%, men det er det der er lovet. 
Aftalemål skal laves inden jul 
Vi får fire klasser næste skoleår 
Orientering om forældrehenvendelser. 
Cromebooks til medarbejdere er kommet. 
6. Årgangs kommer i dec. Der er indkøbt og opsat sikkerhedsskabe 
 
Godkendelse af redigeret antimobbestrategi og sundhedspolitik. 
Godkendt efter  

 

 

3. Oplæg til debat vedr. kvalitet på SØN. 1. drøftelse                                                          

 Lokale målinger/test/systemer 
Man må gerne lave lokale test. Dette kan være en mulighed, idet de obligatoriske test på 6. 
årgang ikke kan bruges at følge op på, da klasserne brydes op og sammensættes på ny  

 Overgange  
Nurser vi børnene for meget i fødeskolerne eller glemmer udskolingsfolket at møde eleverne 
hvor de er og forlanger noget de måske ikke er klar til. 
Skal vi udbygge samarbejdet mellem vejlederne mellem de tre skoler-de mødes pt en gang i 
kvartallet. 
Hvordan er lighederne/forskellene i klasseledelse skolerne imellem? 

 Den røde tråd/samarbejde 0. – 9 årg. 
Dialog om samarbejdet med overgangene. Hvordan går man fra en børnekultur til en 
ungdomskultur. 

 Profilering Søn –TIRS 

 Bestyrelsessamarbejde på tværs 
 

 
 
 
 

 



4. Drøftelse Intern kommunikation og kommunikationsstrategi,  

skolen møder hjemmet   

Forslag til tiltag:   

Fine erfaringer med online samtaler i en coronatid 

Billeder af lærerne på hjemmesiden. 

Alle skriver ud hvem de er med et billede af dem selv. Personliggørelse af dialogen        

Hvordan kommunikerer vi på en hensigtsmæssig måde. 

Skal skolelederen på ”rundtur” f. eks. på 3. årgang på forældremøderne.                                                                                              

 
5. Evaluering princip for skole/hjemsamarbejde                                                                   

Finpudses og godkendes. 
Ide om at prøve at lave cafe møder- skolehjem eks onsdage 16-17 på mødet i januar. 
 

6. Punkter til næste møde                                                                                                          
Aftalemål 
Julefrokost. 
 
Januar-mødet: opfølgning på skolehjem 

         

 
          
         

 


