Bestyrelsesmøde nr. 8 ekstraordinært
Vi afholder mødet på Teams.
Link til mødet: Click here to join the meeting

Dagsorden og Referat
Dato: 7. april 2021
Sted: Teams online – se link ovenfor
Tidspunkt: 19:00 – 20:00
Mødeleder: Klaus
Dagsorden:
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige,
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

1.

Klassesammenlægning: (O, D og evt. B)
• Sammenlægningsprocessen
• Trivselspakken fra B&U
• Kommunikation/Dialog
Interne Bilag:
• Henvendelse til og svar fra forvaltningen
• Forældreinformationer der er udsendt
• Økonomisk genopretningsplan
• Timefordelingsplan
• Oversigtspapir til bestyrelsen
• Rådmandssvar på forældrehenvendelse

Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Vibeke Astrup Rasmussen, Kjeld Kromand, Mette Birk
Munthe, Lotte Gaarskjær Brandt, Adam Thomsen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Carsten Gad
Rasmussen, Katja Sølvsten Thomsen og Randi Kragelund.
Afbud: Mathias Novrup Henriksen, Michael Peter Bøje og Morten Svendsen
Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne

Tid

Referat

Der blev på mødet lavet en mundtlig opsamling på den
kommunikation, der er sendt ud til forældrene på 2. årgang
dels via AULA og dels på forældremøder d. 18. marts 2021.
Hovedpunkter fra informationen på forældremøderne i marts
blev gennemgået for alle bestyrelsesrepræsentanter, da ikke
alle fra bestyrelsen deltog i forældremøderne.
Bestyrelsen udvekslede hvilke henvendelser, der overordnet
havde været både til bestyrelsesrepræsentanter og til
skolens ledelse.
19.00 – 20.00
Det blev besluttet, at der laves et fælles skriv til alle forældre
på skolen vedrørende beslutningen og processen om
klassesammenlægningen. Et udvalg under bestyrelsen tager
sig af denne del i samarbejde med formanden for
skolebestyrelsen.
Bestyrelsen er enige om at beslutningen om
sammenlægningen på 2. årgang er foregået efter reglerne i
forhold til ledelsens og skolebestyrelsens bemyndigelse, og
ud fra den viden og indsigt bestyrelsen har pt. ændres

Formidling:
Til hvem,
af hvem
og hvordan?

skolens budget ikke og beslutningen om
klassesammenlægningen fastholdes.
Carsten, Freddy, Kjeld og Adam indkalder til et møde med en
forælder fra 2. årgang vedr. budgettet, da vedkommende har
lavet nogle beregninger og stillet nogle spørgsmål i forhold til
gammel og ny tildelingsmodel.
Der indkaldes til møde med bestyrelsen, ledelsen og
repræsentanter fra de fem 2. klasser torsdag d. 15. april
2021. Første del af mødet vil være en mulighed for at stille
spørgsmål til ledelse og bestyrelse vedr. beslutningen om
klassesammenlægningen og anden del af mødet er en dialog
om selve sammenlægningsprocessen, som er i gang. Det
afsøges, om dette møde kan afholdes fysisk på skolen, eller
det skal gennemføres digitalt.
Referent: Mette Birk Munthe

