
Skolebestyrelsesmøde 
Skalmejeskolen, torsdag den 11. juni 2020  

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Almind, Tina, Kim, Majbrit, Martin, Christina og Esben  
Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia  

Ledelsen: Tina og Anita 
Elevrådet: Daniel og Julie 

 

Afbud: Elevrådet 

Fraværende: Esben 

Mødedatoer: 11/12 (17-20), 5/2, 17/3, 23/4 og 11/6 (17-20)                  Mødetidspunkt: kl. 17-19 

Referent: Anita Mødeleder:   Almind  

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referater fra den 11. december, den 25. 
februar og den 23. april 2020 

Referaterne blev godkendte. 

1.  Velkommen til alle Skoleårets sidste møde 

2.  Aftale om dato for konstituering af den nye bestyrelse Onsdag den 24. juni kl. 17.00 

3.  Skoledage i Coronatid Vi følger nødbekendtgørelsen og de sundhedsmæssige 
retningslinjer og anbefalinger. Skoledagen er sat op til 5 

timer, hver dag for alle børn. Alle møder også nu kl. 8.00. 
Udfordringer i forbindelse med skoleårets afslutning og de 

forskellige traditioner, som må laves lidt om. 
Skolen i Coronatid har også givet nogle positive erfaringer: 

Fx den ekstra fokus på hygiejne, udeundervisning og 
udepauser, nogle børn er glade for ”ene-arbejdspladsen”. 
I hjemmeundervisningsperioden gjorde vi mange nye og 

gode erfaringer. 
I SFO har der været få udmeldinger. SFO i Coronatiden har 

medført nye lege og andre udendørsaktiviteter.  

4.  Nyansættelser Vi har ansat 2 pædagoger i SFOen og 3 lærere og 1 

barselsvikar i skoledelen. 

5.  Teams – udmelding til forældre Forældrene får besked om deres børns lærere i næste skoleår 

i ugebrevet. 



 

 

Referat fra Skypemøde den 8. juni 2020 
 

Deltager: Almind, Martin, Kim, Christina, Majbritt, Tina S og Helle. 

 

Skolebestyrelsen besluttede at vi i kommende valgperiode har 5 forældrerepræsentanter. 

 

6.  Næste års skoleskema Fagfordelingen er færdig. Skemaet bliver nu lagt og det 
bliver godkendt af formanden, når det er færdigt. 

7.  Legeplads  Til næste skolebestyrelsesmøde får vi besøg af en sælger, 
som kommer med et oplæg til vores legeplads. 

8.  Økonomi – budget/regnskab for skole og SFO - orientering Regnskabet for skole og SFO blev gennemgået 

9.  Meddelelser: 

• Medarbejdere SFO 
• Medarbejdere Skole 
• Skoleledelsen 

Bestyrelsen 

SFO: Førskolegruppen er begyndt - spændende at være en 

del af Herning model skolestart.  
Skole: meget koncentrerede og arbejdsomme børn i skolen 
– uden feriekuller. Dejligt med førskolegruppen, som er 

flyttet ind i Loen.  
Skoleledelsen: Ny afslutning på skoleåret pga. Corona. Vi 

er begyndt på at planlægge, hvordan vi fejrer 
Skalmejeskolens 40-års fødselsdag. 
Ledelsen er stolte over medarbejderne og deres 

opstillingsparathed. 
 

10. Evt.  


