
Bestyrelsesmøde nr. 18 

Dagsorden og Referat 

Dato: 26. maj 2020 
Sted: Online 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Kjeld 
 

Til stede:  
Bagga Bjerge, Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Michale 
Bøje, Mathias Novrup Henriksen, Freddy Fisker, Bertram Bisbo, Anna 
Kirsten Heiselberg Andersen, Kjeld Kromand, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, 
Trisia Hartvigsen Larsen og Mette Birk Munthe (referent) 
 
Afbud: Birgitte Schacksen, Trine Asmussen 

Dagsorden: 
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) Tid Referat 

Formidling:  
Til hvem,  
af hvem  

og hvordan? 

1. 

Status på Corona situationen (O – D) 

• Delvis genåbning for Indskoling 

• Delvis genåbning for Udskolingen 

Bilag: Udsendt forældreinformation på AULA d. 15. maj 2020 

19:00 – 19:10 

Erfaringen med 6.-9. klasserne tilbage på 
skolen er endnu sparsomme, men det var 
rart at se eleverne tilbage i skole. Både 
elever og lærere er glade, men der er lidt 
metaltræthed på 9. årgang. I forhold til 
indskolingen er der reduceret i fly-in. Der har 
været få forandringer for 0.-5. årgang 
Der har været lavet evalueringer i mange 
klasser i forhold til for og imod Coronaskole. 
Det tilkendegives bl.a., at det er rart med 
de/den samme voksne i løbet af hele dagen, 
at der kan holdes pauser, når det passer ind 
og ikke bare fordi klokken ringer, fly-in giver 
bedre mulighed for at se det enkelte barn om 
morgenen, det giver mere ro på skolen om 
morgenen, når forældrene ikke er på skolen, 
hvilket kommer børnene til gode. 
 
 
Der er meldt ud fra Børn og Unge, at der ikke 
skal ske yderligere tilpasninger inden 
sommerferien, så det er det, vi arbejder efter. 
 

 



Klaus foreslår at ændre på tidspunkter for 
fjernundervisningen fra fx 8.30-11.30, da det 
kan være en udfordring for nogle elever at nå 
fra hjemmet og op på skolen + spise frokost 
mellem 12 og 13. 
 

2. 

Skolebestyrelsesvalg (B) 

Forvaltningen skriver til os d. 19. maj: ”Frist for afvikling af valg til 
skolebestyrelsen udsættes alligevel ikke: I ugepakke 17 skrev vi, at 
fristen for afviklingen af de forskudte valg til skolebestyrelser 
udsættes. Det gjorde vi for, at sikre skolerne de bedst mulige 
rammer for det lokale demokrati i en særlig vanskelig periode. 
Undervisningsministeriet har siden meldt ud, at valget som 
udgangspunkt skal afvikles som oprindeligt med tiltrædelse den 1. 
august. De afgående medlemmers valgperiode ophører den 31. 
juli. Vi beklager det besvær, som den første udmelding måtte have 
medført.” 

19:10 – 19:20 

Kjeld og Klaus har fået bestyrelsens mandat 
til at aftale den nærmere procedure for 
valget. Der er frist for opstilling d. 5/6. 
Det anbefales umiddelbart, at der laves et 
fredsvalg, men det skal afgøres endeligt, når 
vi kender det endelig antal mandater. 

 

3. 

Elevernes digitale trivsel og udvikling i skole og hjem (D) 

Vi tager hul på drøftelsen for at klæde udvalget på, der bl.a. skal 
arbejde med principper for brug af Chromebooks 
 
Bilag:  

Ole Sejer Iversen: Teknologiforståelse & Digital Myndiggørelse 
Links til videoer: 
https://vimeo.com/364004418 
https://media.videotool.dk/?vn=25_2019031219193844772145029880 
 
Artikler: 
https://www.folkeskolen.dk/646492/eksperternes-udkast-nyt-
teknologifag-skal-ruste-elever-til-at-vaere-medskabere-af-et-digitalt-
samfund 
 
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse 
 
Imrad Rashid: Sunde digitale vaner 
Link til video: 
https://vimeo.com/323449201 
 

19:10 – 20:50 

Klaus, Michael og Gry er med i it-udvalget fra 
bestyrelsen. Udvalget skal bestå af elever, 
medarbejdere, ledelse og 
bestyrelsesrepræsentanter. 
 
Vigtigt at eleverne lærer at agere i en digital 
verden, men med en god kritisk sans. 
 
Elevrådsrepræsentanterne argumenterer for, 
at reglerne omkring mobiltelefoner ikke bliver 
for restriktive – særligt i udskolingen. 
 
Bagga opfordrer til, at især i indskolingen 
laves en mere generel mobilpolitik. Carsten 
og Bagga mener, at indføringen af Chrome 
Books til alle elever vil mindske behovet for 
brug af mobiltelefonerne i undervisningen.  
 
Der skal være differentierede retningslinjer 
for brug af digitale platforme på de forskellige 
alderstrin. 
 

 

https://vimeo.com/364004418
https://media.videotool.dk/?vn=25_2019031219193844772145029880
https://www.folkeskolen.dk/646492/eksperternes-udkast-nyt-teknologifag-skal-ruste-elever-til-at-vaere-medskabere-af-et-digitalt-samfund
https://www.folkeskolen.dk/646492/eksperternes-udkast-nyt-teknologifag-skal-ruste-elever-til-at-vaere-medskabere-af-et-digitalt-samfund
https://www.folkeskolen.dk/646492/eksperternes-udkast-nyt-teknologifag-skal-ruste-elever-til-at-vaere-medskabere-af-et-digitalt-samfund
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse
https://vimeo.com/323449201


Artikel: 
https://www.skolelederforeningen.org/media/43494/guide-til-
foraeldre-om-gode-digitale-vaner.pdf 

 

Vigtigt at it bruges til læringsaktiviteter frem 
for underholdningsaktiviteter. 
 
Det skal undersøges, hvilke filtre der er lagt 
på de Chrome Books, der udleveres til 
eleverne, så alt ikke er tilgængeligt for 
eleverne. 
 
Vigtigt at der gives plads til at lærerne får 
gode erfaringer med, hvordan Chrome 
Books bruges konstruktivt i undervisningen – 
evt. principper for henholdsvis 
indskoling, mellemtrin og udskoling. 
 
Der er både for og imod, at eleverne skal 
have mulighed for at have mobiler/Chrome 
Books til rådighed i frikvartererne.  
 
Ældre elever bør gradvist gives mere ansvar 
i forhold til tilgængelighed for mobiler og 
Chrome Books. 
 
Hvad vil vi gerne vide om et år?: 
Fx hvor meget tid går der med at irettesætte 
elever, der laver andet end de skal på deres 
Chrome Books. 
 
Rart at få kendskab til, hvornår det virker 
godt i undervisningen at bruge Chrome 
Books. 
 
Elevundersøgelse: Hvordan har eleverne 
oplevet det at få en Chrome Book tilgængelig 
i undervisningen? 
 
 
Opmærksomhed på brugen af Chrome 
Books/computer i pauserne – storskærm i 
spisepauserne. Gerne retningslinjer for hvor 
meget, der skal vises på storskærm i 
klassen. 

https://www.skolelederforeningen.org/media/43494/guide-til-foraeldre-om-gode-digitale-vaner.pdf
https://www.skolelederforeningen.org/media/43494/guide-til-foraeldre-om-gode-digitale-vaner.pdf


Vigtigt at få nogle værdimæssige drøftelser 
vedr. brug af Chrome Books (og mobiler), så 
der ikke er fokus på forbud, men muligheder. 
 
 
 

4. 

Meddelelser (O) 

20:50 – 20:55 

Der er ved at blive arrangeret spisning til årets 
sidste bestyrelsesmøde. 
 
Klaus har sagt ja til at der arrangeres et fælles 
løb for elever og forældre. Idéen er, at elever og 
forældre løber hjemmefra og på en selvvalgt rute 
i skoledistriktet. Det vil blive afviklet d. 4/6 20. 
 
Vibeke Rasmussen overgår pr. 1/6 20 til at være 
pædagog på skolen i stedet for fritidspædagogisk 
leder. 
 
 

 

 

5. Eventuelt (O) 20:55 – 21:00   

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2019-2020 (9/6) tors. 17/6 + SFO-forældreråd (+ sommerspisning) 

Kommende dagsordenspunkter  

 


