
   Skolebestyrelsesmøde 
Skalmejeskolen, tirsdag den 24. september 2020  

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Tina, Majbrit, Martin, Christina og Ninna 
Suppleanter: Kirsten og Kasper 

Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia  
Ledelsen: Tina og Anita 

Elevrådet: ikke valgt 
 

Afbud: Tina F. Munksgaard, elevrådet 

Fraværende: Kasper 

Mødedatoer: 25/8, 24/9, 3/10, 3/11, 16/12 (17-20) 2/2, 13/4, 7/6 (17-20) mødetidspunkt 17.00 til 19.00 

Referent: Helle Mødeleder:   Martin 

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referat fra august 2020 Referat godkendt 

1.  Velkommen til Elevrådet AL fortalte om elevrådet. Det er Sofia fra 6 klasse der er 
formand og Michelle fra 5. er næstformand  

2.  Evaluering af 1. skoledag Rart at det var stille og roligt og alle vidste hvor de skulle 
være henne. Godt med bestemte tidspunkter, hvor 

forældrene måtte være der. Nemmere for børnene og 
nemmere for forældrene mht. arbejde. Som skole oplever vi 

at børnene bliver stærke af det og mere selvhjulpne.  

3.  Meningsfulde fællesskaber – de 4 pinde AL: Informerer om meningsfulde fællesskaber - 

videreudvikling af tidligere inklusionsstrategi. Alle skal være 
en del af forskellige fællesskaber og føle at de hører til.  

4.  Økonomi – kort orientering  AL: Gennemgang af budgetter fra SFO og skolen. Det ser fint 

ud, vi påtænker at begynde på legepladsprojektet inden for 
nærmeste fremtid.  

5.  Legeplads – hvor er vi nu Elevrådet vil blive involveret i at udvælger områder, hvor der 
skal fornyes. Der søges om byggetilladelse. I samarbejde 

med drift renoverer vi vores bålplads. 

6.  Fondssøgning og nedsættelse af udvalg 

Ny forening: ”Skalmejeskolens venner” 

Der blev nedsat et udvalg til oprettelse af en støtteforening 

og til fondssøgning. 



 

 
 

7.  Meddelelser: 
• Medarbejdere SFO 
• Medarbejdere Skole 

• Skoleledelsen 
• Bestyrelsen 

SFO: Ansat en morgenåbner, Winnie. Jeanne er på barsel og 
Jane er vikar. SFO deltager i uge 41 fra middag i skoledelen i 
emnet om FN´s verdensmål i uge 41. Efter endt skole skal de 

arbejde videre med verdensmål i SFO en.  
 

Skolen: Vi har afholdt forældremøder. På skolen savner vi 
fælles arrangementer og forældre på skolen.  

 
Ledelsen: Opstramninger pga. Corona. Anderledes-uge og 
motionsdag på årgangene. Aflysning af sociale 

arrangementer. Skalmejesamlinger udsat på nær 6 klasse, 
der laver en film. Der er udarbejdet retningslinjer for evt. 

fjernundervisning og nødundervisning i forbindelse med 
Covid19. Kan ses på Aula fra mandag den 28.9 
  

Bestyrelsen: Der er sendt høringssvar vedr. budgettet. Al 
kommunikation fra skolebestyrelsen skal gå via Aula. 

Meebook er svært for forældrene og det er svært at navigere 
rundt i.  

8.  Evt.  

9.    

   


