
Skolebestyrelsesmøde (på Teams) 
Skalmejeskolen, tirsdag den 2. februar 2021 

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

Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia  
Ledelsen: Tina og Anita 

Elevrådet: Sophia og Michelle 
 

Afbud:  

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: Anita Mødeleder:   Martin 

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referat fra november 2020 – mødet d 

16/12 blev aflyst grundet Covid 19 

Skrives under, når vi mødes fysisk igen. 

1.  Meddelelser: 

• Medarbejdere SFO 
• Medarbejdere Skole 

• Skoleledelsen 
Bestyrelsen 

SFO: 

Glæder sig til at få børnene tilbage på mandag. I nødpasning 
har der kun været få børn. Medarbejderne har fået gjort 

meget rent og ryddet op. Toiletter er også blevet malet. SFO 
har lavet indslag til børnene under nedlukning for at bevare 
kontakten. 

Skole: 
Glæder sig også til at 0. til 4. kommer igen. Har været bedre 

med undervisning på Teams end kun kontakt over Aula. 
Børnene er meget dygtige til at bruge Teams. Lærerne har 
arbejdet meget hjemmefra. Glæder sig til mere normal 

arbejdsdag. 
De yngre årgange har fået noget mere ud af undervisning via 

Aula denne gang i forhold til i foråret. 
Ledelsen: 
Der har været undervisning på Teams fra og med 2. årgang. 

I de yngste årgange har lærerne været gode til at sende 
videoer til børnene, for at bevare kontakten. 



Der males en del steder på skolen. SFO, Folkestuen, alle 
kontorer og indgangen. 
Coronarestriktioner og anderledes skoledage fylder meget. Vi 

har haft en del børn i skole i januar – i nødpasning og 
sårbare børn. Dejligt med forældreopbakning i nedlukningen. 

Ledelsen er gået i gang med at planlægge næste skoleår. 
Fokus på hvordan vi får genopbygget vores fællesskab på 

skolen. 
Bestyrelsen: 
Stor ros til medarbejder på skolen for håndtering af 

nedlukningen og hjemmeskolen. 

2.  Covid 19 I går blev det meddelt, at børnene fra 0. til 4. årgang 

kommer i skole fra mandag den 8. feb. Der er endnu ingen 
retningslinjer meldt ud, så planlægningen af genåbningen er 

derfor ikke færdig. Ledelsen melder ud til alle forældre, når 
der er udarbejdet retningslinjer fra regeringen. 

3.  Legeplads v AL Legepladsen er etableret og taget i brug. Børn og voksne er 

glade for legepladsen. 
 

4.  Økonomi – kort orientering om regnskab for 2020 og 
budget for 2021 – se bilag 

Anita gennemgik regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 
blev drøftet. Bestyrelsen er tilfredse med både regnskab og 

budget. 

5.  Brugertilfredshedsundersøgelse v TF Tina sender brugertilfredshedsundersøgelsen ud til 

Skolebestyrelsens medlemmer. Herning kommune ligger 
generelt over landsgennemsnittet på skoledelen og på 
landsgennemsnittet på SFO delen. 

Skalmejeskolen ligger midt i Herning kommune skolers 
resultater på skoledelen og i top 5 i SFO delen. 

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

Der har været et møde i december. Arbejdet er udskudt pt 
pga. Corona. 

7.  Tour de bestyrelse v AL Der er mulighed for at deltage i forskellige webinarer. 
Webinariet om ”Barnet og den unges perspektiv” vil vi 

arbejde videre med på et senere bestyrelsesmøde. 
 

8.  Evt.  



 


