
Referat skolebestyrelsesmøde Ølsted skole d. 25/1-2021 

 

Tilstede: Margit Brønnum, Lotte Stoklund, Frederik Solhøj, Peter Hvidberg, Vibeke Frausing, Jennie 
Andersen Welch, Anna Grut, Thomas Haarup Karlsen 

Afbud: NIP, Jani 

 

PKT. 1+2 Orientering fra formanden, ledelse, medarbejdere samt onlineundervisning 

Ansættelse af lærere, pædagoger og leder. 
Anna orienter om pædagogstillinger: 
Pædagog Christina er ansat. Erfaring fra storegruppe i bh. 
Pædagog Emma, nyuddannet med bachelor i tidlig overgang. Begge har takket ja og starter 1/3. 
 
Thomas orienter om lærere:  
5 til samtale. Martin ansat. Matematik, idræt, støtte og skoleskak i indskoling og mellemtrin. Starter 
1/3. Den sidste stilling genopslås til sommer. 
Stillingsopslag til faglig leder er på vej, og slås op en af dagene. SB skal beslutte hvem der deltager i 
ansættelsessamtaler. 
Sekretærstillingen slås op på fællesnettet. 
 
Nyt fra medarbejderne: 
Hjemmeundervisning fylder pt. Indskoling udfordret af it/teknik, svært at komme på, svært at blive 
undervist på denne måde. Mellemtrin, udskoling udfordret af manglende kameraer og elever er 
trætte, svært at blive ved med at holde fokus på onlineundervisning. 
Lille hold på mellemtrinnet til nødundervisning på skolen. Pædagoger kører nødundervisning på 
skolen. Hold for elever med læsevanskeligheder i udskolingen tilbydes undervisning på skolen frem 
mod prøverne. 

 

Pkt. 3 Nyt om byggeri 

Flere etaper er fremskyndet grundet coronanedlukning. Der tages højde for, at der skal være 
plads til eleverne, hvis de kommer tilbage fra uge 6. Administrationen flyttes ift. oprindelige 
byggeplaner, så klasserne samles, og PLC kommer først. Madkundskab er næsten færdigt. 
Overetagen til medarbejderarbejdspladser er i gang med at blive malet, og er dermed 
næsten færdigt. 

Indkøb: 

 Nyt klassesæt til kommende 7.årg. 
 Nye skabe/skuffer til alle klasser 
 Nye lærerborde til alle klasser 
 Nye taburetter til hele indskolingen. 
 Airtrack til idræt 
 Nye cykler, banancykler og ramper til SFO 



 Til PLC er indkøbt 4stk. 3D-printere, folieskærere, robotter 
 
 
Pkt. 4 Fremadrettet arbejde i skolebestyrelsen 
 

De forskellige punkter gennemgås og drøftes. Der besluttes at arbejde med kontaktforældre 
Principper for kontaktforældre: Anna, Lotte, Jani, Margit 
Handleplaner for skolebestyrelsesarbejde: Vibeke, Peter, Thomas 

 
Næste skolebestyrelsesmøde er d. 24/2 kl. 18-20 
 
 
Ref.:JA 


