
Møde i skolebestyrelsen den 11.11. 2020 kl. 18.30 - 21.00 

 
Afbud: Camilla Kjær, Stine Rokkedahl og Joan Andersen 

 

 

Afvikles som et Teams-møde 

 

Velkommen til Fie, der for en periode træder ind i skolebestyrelsen i stedet for Lone 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Underskrives næste gang 

2. Velkommen til skoleleder Kristine 

Jakobsen 

 

Kristine er pt. pædagogisk leder på 

Højvangskolen i Svenstrup. Starter 

officielt d. 1.12.  

 

3. Orientering om Covid-19 – aktuel 

status 

a. Nedlukning af 7 nordjyske 

kommuner – hvilken betydning 

for det hos os? 

b. Forældres adgang til skolen 

c. Lejrskole 9AB 

d. Juletraditioner:  

• Julehyggedag 

• Lucia 

• Juleafslutning 

 

Et tilfælde i 2. kl. Alle elever fra klassen 

er hjemsendt og ligeledes 4 

medarbejdere.  

Vi har næsten hele tiden medarbejdere 

til test, hvilket presser det resterende 

personale. Der er ansat 25 % mere 

rengøring. 

a) De 3 medarbejdere, som er bosiddende 

i Vesthimmerlands kommune, må alle møde 

på arbejde. 2 elever, også fra 

Vesthimmerlands kommune, må ikke 

komme i skole. De har modtaget en 

ugeplan med opgaver. Delebørn må komme 

i skole uanset bopæl i en af de 7 

kommuner. 

b) Vi forsøger at begrænse forældrenes 

adgang til skolen.  

c) 9. kl. fik muligheden for at komme til 

Skagen sidst i november, men lejrskolen 

må aflyses. Der kan måske blive en 

kompensation. Det samme gælder for 

nuværende 7. klasse. 



d) Juleklippedagen d. 27.11. med forældre 

kan ikke gennemføres pga. corona. I 

stedet juleklippedag/julehyggedag for 

elever tirsdag d. 1.12. 

Vi er nødt til at lukke ned for 

servering/medbringe noget. 

Pakkekalender i klasserne må aflyses i år. 

Levende lys skal erstattes af elektrisk lys 

i år.  

Luciaoptoget består i år af elever fra 5. 

kl. og bliver mandag d. 14.12. Resten af 

eleverne fordeler sig i fællesrum og de 

brede gange. 

Juleafslutning d. 18.12. for elever: Dorte, 

den lokale præst, er i gang med at 

undersøge muligheden for at streame fra 

kirken. KUB følger op. 

 

4. Viborg Kommune – en 

sammenhængsmodel -> I Børn og 

Unge tages der afsæt i ”Forskellige 

i fællesskab” 

 

Består af 5 hovedtemaer med 21 delmål. 

Formålet er af skabe politikker og 

samarbejde på tværs af forvaltninger. 

1. Læring og uddannelse 

2. Oplevelser og fællesskab 

3. Bæredygtighed 

4. Vækst og socialt ansvar 

5. Sundhed 

Arbejdet med de fire syn vil ligeledes 

indgå i arbejdet med 

Sammenhængsmodellen – bilag 

vedhæftet.  

Aktuelt arbejdes der med  

Sammenhængsmodellen på direktør- og 

chefniveau samt i ledelsesnetværkene. 

 

5. Læsespot i SFO – orientering 

Bilag vedhæftet. 

 

Projektet er udskudt en smule pga. 

corona. Rafael er kontaktperson fra SFO’ 

en. Læseaktiviteter i hverdagen.  

6. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever 

Skolebestyrelse:  



• Skolen  

• Medarbejdere 

• SFO  

 

En spændende proces at deltage i 

ansættelsessamtaler til 

skolelederstillingen. 

 

Elever:  

Byrådsdagen i Viborg blev aflyst. Har 

arbejdet med skolens omdømme i 

området.  

 

Skolen: Samarbejdet med SSP 

fortsætter. 2 arrangementer med elever 

og forældre, et for 3. kl. og er for 8. kl. 

Arbejdet med overgange mellem skole og 

børnehave og overgange fra 

Brattingsborg har været udfordret, men 

kører videre nu. D. 7.12. er der 

fyraftensmøde for kommende elever i 0., 

og d. 9.12. er der fyraftensmøde for 

Brattingsborgskolens 6. klasse kl. 17. Line 

deltager i mødet den 7. december. Vedr. 

mødet den 9. december: Interesserede 

skolebestyrelsesmedlemmer giver besked 

til Line. 

 

Medarbejdere:  

Intet 

 

SFO:  

Intet 

 

7. Nyt omkring personalesituationen 

Orientering ved Kirsten 

 

Vi har budt velkommen til ny 

skolepædagog, som har arbejdsopgaver 

både i SFO- og skoledelen.  

To lærere er fratrådt deres stillinger – 

de 2 ledige stillinger er opslået.  

Aktuelt er 4 lærere helt eller delvist 

sygemeldt. Der ansat uddannede vikarer, 

og vi har ændret i lærerbemandingen i 

enkelte klasser.  



8. Evt.  

 

Reminder om forslagene fra 8. klasse. Vi 

sætter det på dagsordenen i det nye år. 

Vi afventer d. 3.12. om, hvorvidt næste 

møde kan afholde fysisk. Uanset i hvilken 

form fastholder vi tidspunkter fra 17-19. 

 

 

Tjek på kalenderen ☺ Mødedatoer 2020/2021 

Mødetid: Kl. 18.30- 21.00  

Onsdag 11.11  

Torsdag 10.12 kl. 17.00 – 19.00 Julefrokost 

Mandag 01.02    

Tirsdag 09.03  

Onsdag 14.04  

Torsdag 20.05  

Mandag 14.06 kl. 17.00 – 19.00 Sommerfrokost 

 

Valgperiode Valgperioder for 

skolebestyrelsesmedlemmer  

Camilla: 2018 - 2022  

Line: 2018 - 2022   

Stine: 2020 – 2022 

Lone: 2020 – 2022 

Lasse: 2020 – 2024 

Camilla W. 2020 – 2024 

Gitte: 2020 - 2024 

 


