
Referat af skolebestyrelsesmøde den 11. februar 2021 

 

Referent: Tim Visti 

Fraværende, anmeldt:  

Fraværende, uanmeldt:  

 

0.Meddelelser 

1. Meddelelser 

a) Formanden 

Intet. 

b) Skolen 

Ansøgning vedrørende pavillon til forårs-SFO er godkendt. 

Vi har ikke modtaget endelig opgørelse af 2020 endnu. Der er umiddelbart indikationer på, at 

overskuddet er lidt højere end forventet.  

 

c) Nyt fra medarbejderne 

Bettina Schaper tilkendegav, at det er en lettelse, at der er afklaring vedrørende sommerens 

eksamener.  

Steffen Nielsen fortalte, at grundskolen er startet op igen, og eleverne er godt tilfredse med at 

være tilbage. 

 

d) Elevrådet 

De store elever, der er hjemme, er fortsat godt tilfreds med fjernundervisningen.  

 

1.Slankere ledelse 

Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at det i tirsdag blev besluttet, at forslaget skulle til høring. Der er 

høringsperiode frem til 5. maj. 



Såfremt forslaget godkendes, skal skolerne nedlægges, og der laves en ny skole bestående af 

Nordagerskolen, Tingagerskolen, Tre-Ege-skolen og Espe skole. 

Skolen og bestyrelsen skal lave et høringssvar. Der var enighed om, at det vil være godt, at læse ind i, hvad 

det er, vi må sige noget om.  

Eleverne har også mulighed for at skrive høringssvar. Bettina Schaper hjælper dem.  

Bjarne Nielsen undersøger om eleverne skal udtale sig, som en del af skolebestyrelsen. 

 

 

 
2. Status på tilbagevende til skolen og hjemmeundervisning 
Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at 0-4. klasse startede i mandags. Det er glade børn, der er vendt tilbage. Det 

vigtigste har været, at få fællesskabet op og køre igen.  

Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at det har givet ro, at der er meldt ud omkring eksamen. De skal på i skriftlig 

fremstilling, mundtlig dansk, skriftlig matematik og mundtlig engelsk. Årskarakter ophæves til 

prøvekarakter. Der afholdes ikke prøve i de nye valgfag.  

Ændringen af eksamen til sommer betyder, at de elever, der går i 10.klasse slet ikke har prøvet at være til 

eksamen. Der vil blive arrangeret en øve-prøve.  

Der er fra eleverne en bekymring i forholdt til om de skal til øve-prøve i alle fag. Bettina Schaper bringer det 

videre til lærerne, og Bjarne Schytt Nielsen bringer det videre til Jacob Grønning. 

De nuværende restriktioner gælder indtil den 28. februar 2021. 

Der er pr. 1. februar 2021 startet en pædagog, i overbygningen, som hjælper, de elever der har brug for 

ekstra hjælp. Det fungerer rigtig godt.  

Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at der er modtaget melding om, at Kommunen skal teste medarbejdere i 

institutionerne. Der er fortsat ingen afklaring på, hvordan det kommer til at foregå. Det anbefales fortsat, at 

der tages en ugentlig test.  

Signe Harder gav udtryk for underen over, at der stadig ikke er fundet en løsning. Signe Harder vil sende 

denne bekymring over, at dette ikke er sat i værk, til Christian Elmelund-Præstekjær.  

 

 
 
3. Planlægning kommende skoleår. 
 
Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at man så småt er gået i gang i forholdt til, hvis der er nogen, der skal på 

nedsat tid, og hvis der er nogen der ikke ønsker at afholde 6. ferieuge.  



Alle ansatte i specialafdelinger i kommunen skal samlet på efteruddannelse i det nye skoleår. Linda Døssing 

foreslog, at man i den forbindelse benytter sig af noget jobrotation.  

Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at der er indskrevet 18 elever til start i forårs-SFO. 3 af dem starter i 

specialafdelingen. Bjarne Schytt Nielsen vil kigge i data og tal, om der er en årsag til, at vi har færre elever i 

år end tidligere.   

Alle fællesarrangementer af aflyst på denne side af sommerferien. Måske holder vi en meget fed fest efter 

sommerferien, hvor vi kan kramme hinanden alle sammen.  

Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at der er kommet folie på gulvene på skolen.  

 
4.Evt.   
Linda Døssing tilkendegav, at det er godt, at lærerne sender eleverne udenfor til nogle opgaver på virtuel 

undervisning, da de ikke er så lette at få udenfor. 

 
 
 

 

 

 

 


