
Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mødested: Mødet blev gennemført som et videomøde i Teams 

 

Torsdag d. 16. april 2020 kl. 19.00 – 20.00 
 

Deltagere: Line Vogdrup, Mikkel Østerby Andreasen, Jonas Pedersen, Anne Kathrine Ørnstrup Clau-

sen, Lasse Stenbock Vestergaard, Gitte Bendus Foldager, Bjarke Fredberg, Jane Hyldgaard, Niels Peter-

sen, Anette Poulsen, Michael Lauersen og Dorte Busk Bro. Randi Thyge Mikkelsen var der tekniske 

problemer for, hun forsøgte forgæves at komme på Teams-mødet 

Afbud: Rikke Gade Johansen, Emma Juhl Kjærgaard 9.a, Rikke Kondrup Jensen 8.a, Gorm Bennedsen 

 

1:   Godkendelse af dagsorden  

Ad 1) Godkend i den form, den havde i indkaldelsen 

 

2:   Godkendelse af referat af møde den 19. februar 2020   

Ad 2) Godkendt – ingen tilbagemeldinger på udsendt referat 

 

3:   Meddelelser  

Ad 3) 

• Jubilæumsfest for elever og forældre d. 17.6. aflyses. Vi håber at kunne lave 

en fejring for skoles elever d.16.6. i én eller anden form. Evt. bliver noget af 

fejringen udskudt til fordybelsesugen i uge 41  

• Forældrearrangementet med foredragsholder Imran Rashid kan udskydes for 

samme betaling, der skal blot laves en ny aftale senest d. 31.12. 

 

4:  Genåbning af Sølystskolen 0. – 5. klasse  

Ad 4) 

• Skoledagen er for 0. – 5. fra 8.00 – 14.00 og SFO har åben morgen og efter-

middag som normalt. 

• Alle klasser er opdelt i to grupper i to klasselokaler, og de samme grupper fort-

sætter i SFO for at mindske smittespredningen. De sundhedsmæssige krav 

kommer frem for undervisningsfaglige krav – det betyder bl.a. at to lærere/pæ-

dagoger dækker alle fag. Klubben har med krav om fastholdelse af grupper fra 

undervisningen svært ved at opretholde tilbuddet. P.t er situationen omkring 

klubben, at det ikke er muligt at åbne den. 

• Vi arbejder med tre typer lærere: 

Lærere/pædagoger i undervisning 8.00 – 14.00 for elever fra 0. – 5. samt spe-

cialklasser 

Lærere i undervisning fra 8.00 -10.00 samt fjernundervisning 

Lærere, der udelukkende tager sig af fjernundervisning for 6.-9. kl. 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



• Genåbningen har fungeret godt, og alle har bestræbt sig på at overholde de 

sundhedsmæssige krav. Personalet har ydet en stor indsat og samarbejdet om-

kring opgaven har været helt i top 

• Rengøringen har haft lidt startproblemer, men vi håber, at det nu er på plads 

 

Feedback fra skolebestyrelsen:  

• Godt arbejde med genåbningen, god organisering og fin information. Dejligt at 

alle var klar til skolestart 

• Hjemmeundervisningen har været meget forskellig i opstarten.Der er med ti-

den kommet mere styring og mere kontakt mellem lærere og elever. Det har 

været udfordrende at få videoundervisning til at fungere. Forældre oplever at 

kontakt mellem elever og lærere er vigtig, da eleverne o hjemmeundervisnin-

gen har brug for respons. 

Spørgsmål/svar fra skolebestyrelsen/ledelse/medarbejdere 

• Hvad sker der, hvis et barn får symptomer på corona? 

o NP: Hvis elever har symptomer, skal de hjem og først komme igen 48 

timer efter, at de er symptomfri. Hvis elever konstateres smittede, skal 

forvaltningen informeres. 

• Hvilke økonomiske konsekvenser har denne corona-periode for skolen?  

o NP: Skolen får refunderet udgifter – dog modregnet mindreforbrug af 

vikarer under nedlukningen. 

• Føler nogle personaler sig utrygge? 

o BJF: Der har været en lille utryghed i starten. Det hjælper at komme i 

gang og få nogle erfaringer. 

 

5: Status på planlægningen af skoleåret 2020-21 

Ad 5) 

• Nuværende distriktsklasser fortsætter. Vi får en ny 1. specialklasse og eleverne 

i én af udskolingsspecialklasserne fordeles på øvrige specialklasser. Antallet af 

specialklasser er derfor uændret. 

• Der skal ansættes 3 nye lærere. Vi har to lærere, der efter orlov ikke vender 

tilbage, og aftalen om max. 26 undervisningslektioner pr. lærer har betydning 

for den 3. stilling. 

• Fagfordeling er så langt, som den kan være på dette tidspunkt. Nedlukningspe-

rioden er blevet brugt til at lave aftaler omkring fagfordeling. 

• Nuværende standard fortsættes fx i forhold til lejrskole, vejleder, støtteindsat-

ser. Der tænkes dog i en ny organisering af støtteindsatser. 

• SLF fortsætter i forhold til sparringssamtaler omkring elevernes trivsel. 

• Fokus på at kunne beholde elever, der ønsker ESAA, idet det har betydelig ne-

gativ effekt på de elever, der i øvrigt er i klasserne. 

  

6:   Punkter til kommende møder  

Ad 6) -      Tid til spisepause i de mindre klasser – kan der tænkes i længere eller fleksible pauser? 

- Jubilæum 

- Timefordelingsplan 

- Skolebestyrelsens mødekalender 2020-21 
- Mødekalender 2020-21 
Kommende skolebestyrelsesmøder:  22. juni. Alle møder er fra 17.30-20.00. 

 

7:  Eventuelt   

Ad 7) Intet 

 

Referat d. 17.4.2020/DBB 


