
SKOLEBESTYRELSESMØDE nr. 14 

Tirsdag den 12. maj kl. 17.00 -18.30

Deltagere: Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Kirstine, Carsten, Stine Birgitte, Julia, Hjalte, Patrick, 
Michael og Peter.

1. Velkomst og godkendelse af referat

TID: 5 min

Godkendelse af referat.

Godkendelsen venter til næste møde

Det lykkedes desværre ikke at få alle med på "Skypefor business" -vi manglede desværre 
Michaelfsendte skriftlig tilbagemelding, som kan ses i ref.), Birgitte (kom med til sidst) Kirstine 
og Inge var med på telefon.

i 2. Status fra skolen
I

TID: 25 min.

Kirkebakkeskolen i en Corona tid - Fra nedlukning til fase 1 af genåbning 

Sygdom - personale, forældre og elever

Organisering af undervisning, elever, kommunikation med forældre, hjemmeundervisning fra 6.- 
9. klasse, nødundervisning, Sundhedsstyrelsens retningslinjer, læring fra perioden,

Henrik informerede:

-Situationen skifter hele tiden

-God dialog med og forståelse fra forældrene på skolen i hele perioden.

-Medarbejderne har været fantastiske

-Ingen med Corona i hverken elev- eller personaleflokken.

-Der er tid til kerneopgaven i denne periode, og eleverne har færre konflikter med hinanden.

-Vi skal huske at tage de positive erfaringer fra denne periode med fremadrettet. Fx i form af 
ideer til udeundervisning, og den læring det kan give eleverne.
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J 3. Skolebestyrelsen har ordet

TID: 25 min

Baggrund: Vi ønsker at få tilbagemelding fra elever, personale og forældre i skolebestyrelsen 
omkring oplevelse af processen og perioden. Er der noget vi skal være opmærksomme på?

! -Helt overordnet var der virkelig gode og positive tilbagemeldinger fra forældre, elever og 
personalet.

-Der er en forståelse for, at situationen har været anderledes.

-De samme voksne omkring børnene har været et plus.

-I starten var der lidt tekniske problemer (MinUddannelse, AULA og Google Meet), men 
i underviserne og eleverne var hurtige til at omstille sig.
I
1 -Fint med øvelser, lektier, ideer og online støtte. Rent fagligt har det været muligt at sætte fokus 

på nogle bestemte områder og give et løft, hvor det er tiltrængt, da vi har kunnet 
mandsopdække på et niveau, man ikke kan i klasserumsundervisning. Det har været hårdt med 
arbejde og en slags lejrkuller, måske kunne vi have været hurtigere til at etablere online 
fællesskaber/videomøder.

-Det alt overskyggende er, at skoledagen har været meget mere inspirerende og motiverende. 
Der ligger et stort potentiale i at fange i sær drengene på den måde undervisningen har foregået 
på siden tilbagekomsten.

4. Fase 2 - perioden frem mod sommer 

TID: 25 min.

Baggrund: Fase 2 af samfundets genåbning. Skolens strategi og plan i forhold til tilbagevending 
af elever fra 6. til 9. klasse. Feedback fra skolebestyrelsen.

Henrik fortalte om perioden frem til sommerferien. Eleverne kommer til at gå i skole i næsten 
fuldt skema, og i deres egne klasser. Det betyder, at en del elever skal rykke tilbage til deres 
normale lokaler.
Vi kommer til at benytte os af nogle vikarer fra en kommunal jobbank.
Vi opretholder en bemanding, så det stadig vil være trygt at være både elev og ansat på skolen.

5. Evt.

TID: 5 min



Vi skal huske at tage erfaringer omkring udeliv, opdeling osv. med videre til den "normale" 
skoledag.

Vi håber næste møde bliver i den virkelige verden - ellers forsøger vi med skype for business 
igen.

Referent: Jakob Nielsen


