
Skolebestyrelsesmøde (i vores nye Folkestue) 
Skalmejeskolen, tirsdag 13. april 2021 

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

Medarbejderrepræsentanter: Helle og (Pia kommer ikke, Charlotte kommer i stedet.) 
Ledelsen: Tina og Anita 

Elevrådet: Sophia og Michelle  
 

Afbud: Tina (skoleleder) Tina (forældrerepræsentant) og elevrådet 

Fraværende:  

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

Referent: Helle Mødeleder:   Martin 

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referat fra de sidste møder Referaterne blev godkendte. 

1.  Meddelelser: 
• Medarbejdere SFO 

• Medarbejdere Skole 
• Skoleledelsen 

Bestyrelsen 

SFO: 
Det er rart at have børnene tilbage i SFOen og lidt længere 

tid. Børnene er årgangsopdelt. 
SFOen laver ugeplaner og ikke månedsplaner, fordi tingene 

hurtigt kan ændres. Blåbærhulen benyttes flittigt og det er 
dejligt at årgangene byttede lokaler. Både børn og 
medarbejdere trives i SFO.  

Skole:  
Vi er lige nu i gang med skole/hjem samtaler, enten på 

Teams eller fysisk. Det er dejligt at føle kontakten med 
hjemmets voksne også. 
Dejligt at se 5. og 6. klasse på skolen igen – vi bød dem 

velkomne med Skalmejesang ved flagstangen – alle i ført 
mundbind.  

Ledelse: 
Nyder at få børnene tilbage og det ligner lidt en normal 
hverdag. Covid test 2 gange om ugen på skolen - alle voksne 

og børn over 12 år kan blive testet. Der bliver på kontoret 
arbejdet med næste skoleår.  



Ledelsen ønsker et ekstra møde, hvor de kan fremlægge 
næste skoleårs timestruktur, se et webinar sammen og 
snakke om hvordan vi skal fejre skolens 40-års fødselsdag. 

D. 22/4 kl 18.45 - 20.45. Martin udsender mødeindkaldelse 
på AULA. 

Bestyrelse: 
De nye forældre savner at få info omkring skolestart. 

 

2.  Covid 19 Vi følger forsat de forskellige udmeldte retningslinjer. 
I opstartsfasen har vi prioriteret: trivsel, faglighed og det at 

gå i skole. 
Børnene har lidt kortere dage og de oprindelige skemaer er 

brudt op, så årgangenes primære voksne er ved børnene 
hele dagen.  

Der er lagt planer for eventuel akut nedlukning. 
  

3.  Økonomi – kort orientering om regnskab for 2020 og 

budget for 2021 – se bilag 

AL gennemgik bilaget 

4.  Ny pedel samtaler Da vores teknisk servicemedarbejder har sagt op pr. 30/4 

2021 har vi søgt en ny. Ansøgningsfristen var den 12.4 og vi 
har fået flere gode og kvalificerede ansøgere. Samtalerne er 

sat til d. 19. april fra kl. 15. Martin er med som 
forældrerepræsentant.  

5.  Fondssøgning og udvalg 
Ny forening: ”Skalmejeskolens venner” 

Der er aftalt et møde blandt forældrerepræsentanterne i 
skolebestyrelsen torsdag d. 20/5 kl. 17.00 - 19.00. 
Dagsordenen er det videre arbejde med foreningen. 

Der er sendt en ansøgning om et klatrestativ ved 
Kompan/Chris McDonald. Der kommer svar i april.  

6.  Næste skoleår - ansættelser Der skal ansættes 2 nye lærere til det kommende skoleår. 
Ansøgningen foregår gennem det fælles kommunale 

jobopslag. Samtalerne afholdes d. 4. eller d. 6. maj. 
Forældrerepræsentanter er Christina, Majbritt og Martin. 
 

 



 

7.  Herning model skolestart v CH Charlotte informerede om Herning model skolestart – et 
overgangssamarbejde mellem Skalmejegården og 
Skalmejeskolen. 

8.  Evt. Forældresamarbejde – ønskes som et punkt til næste møde 


