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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 21. oktober 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – lokale U1 

Mødeleder Finn Pretzmann (formand) 

Fraværende: Merete Kristensen 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 
 

• Corona 

• PBL 
 
Referat 
Pernille orienterede om de nyeste retningslinjer i forhold til Corona. 
Skolebestyrelsen drøftede i den sammenhæng det, at der nu kun bliver gjort rent én gang om 
dagen, og at det er eleverne, der skal tørre borde af.  
Skolebestyrelsesformanden vil skrive et brev til kommunalbestyrelsen, hvori han vil fremføre 
skolebestyrelsens anbefaling til, at der med det nuværende smittetryk igen bliver to daglige 
rengøringer af alle kontaktflader. 
 
Alle forældremøder og skole-/hjemsamtaler er aflyst. Det er hårdt for forældrene på de klassetrin, 
hvor det endnu ikke har været muligt at komme ind på skolen for at høre nærmere om, hvordan 
skoledagen foregår. Især er der et ønske fra børnehaveklasseforældrene om, at der bliver 
mulighed for at holde samtaler online, hvis der ikke snart bliver åbnet for, at forældrene kan 
komme på skolen. 
 
Skolen har gennemført den første projektbaseret undervisningsuge i uge 41, og samlet set melder 
lærerne tilbage, at 

• Lærerne oplevede en høj grad af elevengagement – også selvom eleverne måske ikke 
ratede det lige så højt på den målskive, de skulle evaluere ugen på.  

• Målskiven fungerede godt som evalueringsredskab.  

• Eleverne har været glade for at arbejde i mindre grupper.  

• Eleverne har udtrykt glæde ved at skulle lave noget, der reelt skulle bruges til noget.  

• De elever, der har lavet produkter, som de kunne få med hjem, har i højere grad end ellers 
været stolte af deres produkter.  

• Der har været positive oplevelser ved også at arbejde med kønsopdelte grupper.  

• Det har været spændende at se, at eleverne har kunnet bruge den feedback, de har fået, 
når de undervejs i ugen har fået respons på deres arbejde fra kammeraterne.  

 
Det er vigtigt at huske, at vi ikke er verdensmestre, fordi vi har lavet én projektuge. Det bliver 
spændende at følge udviklingen de næste to år. 
Rigtig mange forældre deltog i den første spørgeskemaundersøgelse om projektbaseret læring – 
175. Vi håber, at der er lige så mange, der svarer på de næste undersøgelser. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 
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• Elever 

• Andre 
 
Referat 
Formanden:  
Det Rådgivende Organ den 26/10 er udsat pga. Corona. Temaet for mødet mellem alle 
skolebestyrelserne var læsning og skrivning. Dette vil også været temaet, når mødet bliver 
gennemført. 
 
Skole- og forældres landsmøde bliver afviklet som et virtuelt landsmøde den 21/11 kl. 10-14. Finn 
deltager. 
 
Laura og Rocky: 
Der har været afholdt elevrådsmøde den 8/10, hvor Rocky desværre var syg. 
På mødet blev der fremlagt ønsker fra de forskellige klasser i udskolingen. Der er bl.a. følgende 
ønsker: 

• Bedre mulighed for at skabe hyggerum/hyggesteder for klasserne udenfor lokalerne – og 
også gerne flere borde-/bænkesæt udenfor. 

• Bedre IT-projektorer. 

• Skraldespande udenfor alle indgangsdøre. 

• Nogle elever vil gerne have mulighed for at kunne gå uden for skolens område i pauserne. 
Evt. at prøve det af. 

• 7. klasserne vil gerne have mulighed for at bruge skaterbanen. 

• 7. klasserne vil også gerne samle spil ind, der kan bruges på skolen i frikvartererne. 

• Det er svært at høre klokken. 

• Der mangler toiletbræt og papir på toiletterne. 
 
Nogle af punkterne kan vi umiddelbart gøre noget ved. Nogle af dem kan ikke lige nu lade sig gøre 
pga. Corona. 
Punktet omkring det at gå udenfor skolens område kræver en drøftelse og evt. vedtagelse i 
skolebestyrelsen, da der også er nogle forhold omkring opsyn, der skal tages hensyn til. 
Pernille, Laura og Rocky arbejder videre sammen med Berit og giver en tilbagemelding næste 
gang på, hvilke forhold der er arbejdet med. 

 

3. Ordens- og samværsregler (ca. 30 min.)  

Som det fremgår af skolens ”Fælles samværs- og ordensregler” skal alle klasser ved skoleårets 
start gennemgå ordens- og samværsreglerne og herefter formulere konkrete regler for de enkelte 
klasser. 
Skolebestyrelsen skal herefter orienteres om klassernes nedskrevne ”klasseregler”. 
 
Afdelingsleder Merete Kristensen orienterer om forløbet af processen og fremlægger 
repræsentative eksempler på de nedskrevne regler. 
 
Vi drøfter, om der skal ske ændringer af ”Fælles samværs- og ordensregler”. En evt. ændring vil 
være gældende for næste skoleår. 
 

Bilag: Ordens- og samværsregler  
 
Referat 
I Meretes fravær fremlagde Daniel og Susanne eksempler på, hvordan der er blevet arbejdet med  
ordens- og samværsreglerne i dette skoleår. 
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Arbejdet er tilpasset klassetrin og alder, men også tilpasset behovet i den enkelte klasse. 
Processen kan kort illustreres således – det er forskelligt hvor mange elementer, der indgår 
afhængig af elevernes alder: 
 

 
 
Skolebestyrelsen synes, at det er fint, at der er stor forskellighed, og at der bliver taget hensyn til 
elevernes alder og klassernes forskellighed. 
Det er godt at eleverne er inddraget og er aktive i processerne. 
Det kunne være en god ide, at der på alle årgange bliver arbejdet med at visualisere målene og 
gøre det tydeligt, hvordan status på trivslen er lige nu, og hvad næste step er. 
 
Der blev ikke foreslået ændringer til de nuværende ”Fælles samværs- og ordensregler”. 

 
4. Overgang fra 6. til 7. klasser (Ca. 30 min) 

Med udgangspunkt i et oplæg fra Pernille om planlægningen af opstart samt forløbet i år  
drøftes overgangsprocessen. 
 
Bilag:  Overgangsproces 2020 

 
Referat 
Den overgangsproces, der er beskrevet i bilaget, er en proces, der er udviklet igennem de seneste 
fem år, og som hvert år evalueres og justeres i et samarbejde mellem Thorup-Klim Skole, 
Ørebroskolen, Trekronerskolen og Fjerritslev Skole. 
 
I indeværende skoleår har det ikke været muligt at gennemføre processen i sin helhed pga. 
Corona.  
Det er alligevel vores oplevelse, at vi har fået tre gode klasser, der alle har fået en god start.  
I forhold til skolernes interne evaluering vil der ske en præcisering af indholdet på 
overleveringsmødet i august. 
Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig en mere tydelig drejebog for de første forældremøder. 
Der er også et ønske om, at skolen fortsat har fokus på at skabe tryghed for forældrene. 

 

Skolens værdiord: 
dannelse -

engagement - tryghed 
- ansvarlighed -
anerkendelse

Brainstorm for den 
enkelte: hvad betyder 

ordene for mig.

Brainstorm i grupper: 
hvordan vil vi gerne 

have, at her skal 
være?

Fælles debat

Vedtagelse af 
klasseregler
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5. Indeklima (ca. 30 min.) 

Skolernes indeklima har i de senere år været genstand for et væsentligt fokus i byggebranchen og 
i skolekredse. Der er bl.a. blevet gennemført flere undersøgelser, som har vist, at indeklimaet på 
mange skoler er utilfredsstillende. 
Situationen med Covid 19 har gjort, at myndighederne nu også retter fokus mod udluftning og 
ventilation i undervisningslokalerne. 
Fjerritslev Skole har tidligere gennemført målinger af indeklimaet (lufttemperatur, luftfugtighed, 
CO2-indhold og støj) og indkøbte i den forbindelse måleudstyr hertil.  
Skolebestyrelsen drøfter, om der skal igangsættes et nyt måleprojekt, så vi kan få vished for om 
indeklimaet i klasseværelserne lever op til de gældende standarder, og i givet fald hvordan 
undersøgelsen kan organiseres. 
 

Bilag: Diverse artikler: 

 ”Hvad menes der med et godt indeklima?” 

 ”Udluftning i skoleklasser”, Berlingske Tidende. 

 ”Indeklima i skoler”. Alexandra Instituttet. 

Referat 
Skolebestyrelsen drøftede hvorvidt der skal igangsættes et nyt måleprojekt omkring indeklimaet i 
klasseværelserne. 
Arbejdet vanskeliggøres af, at det er Ejendomscentret, der har handlekompetencen og økonomien 
i forhold til evt. forbedringer. 
 
Da der er usikkerhed omkring, hvad vi vil kunne bruge vores egen undersøgelse til, vedtages det i 
stedet, at Pernille undersøger, hvilke rapporter, der dokumenterer noget om indeklimaet, vi vil 
kunne få fra Ejendomscentret 

 

6. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 30/8 2020. 
 

Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/9 2020 – skole og sfo.  
 
Referat 

Budgetopfølgningen blev gennemgået. . 

7. Kommende aktiviteter   

26/10 kl. 16.00-21.30 1. ansættelsessamtale afdelingsleder 
29/10 kl. 16.00-19.00 2. ansættelsessamtale afdelingsleder 
 
18/11 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
Referat 
Susanne, Daniel, Rene, Finn og Merete Dyrby deltager i ansættelsessamtalerne sammen med 
ledelsen, TR for pædagogerne og sekretær Helle Aagaard. Morten undersøger, om han ligeledes 
har mulighed for at deltage. 

 
8. Evt. 


