
Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Ølsted Skole den 10. juni 2020 16:30-18:30 i online rum (nærmere info følger 9/6)  
 
Deltagere: Vibeke Frausing, Lotte Stoklund Jensen, Peter Hvidberg, Jani Enevoldsen, Trine Stein Graakjær og Dan Wendelboe 
Afbud: Margith, Anne-Cathrine, Nicolaj, Cille, Filip, Jasmin 
Mødeleder: Vibeke Frausing 

Tid Punkt Punktets karakter Referat 
16:30 Godkendelse af referat Beslutning Godkendt 
16:35 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt 
16:40-
17:10 

Sidste nyt fra formanden  
Sidste nyt fra skoleleder 

Drøftelse og 
beslutning 

Formand: 
 Der har været afholdt møder med de 

øvrige formænd og næstformænd i 
kommunens skolebestyrelser. Der 
har bl.a. været drøftet håndtering af 
undervisningen under Corona-
krisen, hvor Ølsteds repræsentanter 
har meldt meget positivt tilbage 
vedr. håndteringen på Ølsted Skole.  

Skoleleder: 
 Nyansættelser til skole og SFO. 
 Der skal etableres 

skilsmissegrupper på skolen, hvor to 
medarbejdere skal uddannes til at 
varetage denne funktion. 

 Orientering om 
klassesammenlægning på 
kommende 7. årgang. Den 
sammenlagte klasse vil komme til at 
bestå af 26 elever fordelt på 16 
drenge og 10 piger. I dag er der en 
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meget skæv fordeling mellem 
drenge og piger i den ene klasse. 

 Byggeri har været i udbud, og der 
kører nu en forhandlingsrunde med 
de firmaer der har budt ind. Der 
bliver en lokalerokade i forbindelse 
med placering af skolens klasser 
under byggeriet. 

 Det er besluttet at der kommer 
klassesæt af iPads til elever fra  

 Digitale lærermidler 
 Der er pt. 31 elever indskrevet til 

kommende 0. klasse og 
sandsynligvis endnu en elev på vej. 

17:10-
17:30 

Budget 2020 (bilag eftersendes senest tirsdag af Trine) Orientering Bilag gennemgået og drøftet på mødet. 

17:30-
18:00 

Skolen i en Corona-tid. Er der erfaringer på 
forældreniveau som man – hvis muligt - ønsker tages 
med videre ind i organisering af næste skoleår? 
Forældreindblik ønskes af skoleledelsen 

Drøftelser Erfaringer vi kan tage med fra Corona-
skolen: 

1. fase – nedlukning og 
fjernundervisning 

 Hos de yngste elever har der 
primært været udsendt links til 
materiale som der kunne arbejdes 
med. Det har været meget forskelligt 
hvordan familierne har håndteret at 
støtte op om deres børn. 

 På mellemtrinet har der bl.a. været 
tjek-ind hver morgen, hvor dagens 
program er gennemgået. Der er 
også afholdt sociale arrangementer 
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på afstand via. Teams bl.a. pyamas-
party for pigerne m.m. 

 Udskolingen har fået opgaver ud, og 
der er holdt møder via Teams eller 
Skype med eleverne. 

 Generelt er indtrykket, at eleverne 
har lært rigtig meget i tiden, hvor 
eleverne har været fjernundervist. 

 En læring kan være, at de ældste 
elever, ved mangel på 
vikardækning, kan hjemsendes med 
en opgave og en deadline, evt. med 
mulighed for online konsultation 
med en faglærer. 

2. fase – genåbning for de yngste 
 Informationsniveauet i forbindelse 

med genåbningen var højt. Der blev 
taget godt hånd om kriterierne for 
sikkerhed og hygiejne, uden at det 
blev skræmmende for børnene. 
Inddelingen i små familiegrupper har 
fungeret godt. 

 Sammenholdet og det sociale i 
klassen har fået et boost, i det 
eleverne har været ”tvunget” til at 
være sammen og til at finde 
løsninger når der opstod konflikter. 

3. fase – udskoling tilbage 
 De ældste elever har for nogens 

vedkommende oplevet, at de faktisk 
fik mere ud af at være hjemme og 
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blive undervist. Det har været godt 
med de prøveforberedende forløb, 
men det har været lidt en udfordring 
at være blandt de første elever til at 
fremlægge, da der ikke har været så 
meget læring i resten af perioden, 
mens øvrige klassekammerater 
fremlagde. 

 Det har været fantastisk at kunne 
følge med på SoMe platformene, 
som skolen har fået op at køre 
under krisen. 

 Udeskole giver en god afveksling i 
skoledagen – kan der gøres tanker i 
forhold til at alle klasser SKAL ud og 
lære i uderummet i løbet af en 
skoledag? 

 Er der noget lovgivning, der 
forhindrer fjernundervisning af vores 
elever? Måske skal der laves en 
ansøgning til et pilotprojekt. 
Formanden skriver udkast til en 
henvendelse til ministeriet. 

 Kan der skemateknisk laves en 
løsning, som giver mulighed for at 
udskolingselever arbejde hjemme 
med stillede opgaver. 

 Det at dagen ikke er inddelt i 
lektioner, giver et andet mindset og 
en ro. Medarbejderen er ikke 
konstant på vej til nyt fag, anden 
klasse eller lignende. Hvordan 
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Referent: Dan Wendelboe 

skaber vi skemateknisk en ramme 
som understøtter denne tænkning? 

18:00 Evt. Orientering  Der skal planlægges møder for 
kommende skoleår. Modellen med 
rullende ugedag og skiftende 
mødetid skal fortsætte. Formand og 
skoleleder udarbejder udkast til 
mødekalender for kommende 
skoleår. 

 Når personalet skal orienteres om 
byggeriet, får 
forældrerepræsentanterne en 
invitation til at deltage, i det omfang 
de kan. 

 Det skal tænkes 
bestyrelsesrepræsentanter med på 
forældremøderne i efteråret, ligesom 
arbejdet med involvering af 
kontaktforældrene skal fortsætte. 

18:15 Tak for i dag   


