
Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Ølsted Skole den 28. september 2020 18:00-20:00 i sundhedsplejerskens rum  
 
 
Deltagere: Vibeke Frausing, Lotte, Trine, Anna, Nicolai, Jennie og Frederik Solhøj. 
Afbud:  Peter og Margit. 
Mødeleder: Vibeke Frausing 
Referent: Anna Grut 
 

Tid Punkt Punktets karakter Referat 
18:00 Godkendelse af referat Beslutning Godkendt. 
18:05 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt 
18:10-
18:30 

Sidste nyt 
Sidste nyt fra formanden  
Sidste nyt fra Skoleleder – herunder nyansættelser 
Sidste nyt fra medarbejderne 
Sidste nyt fra eleverne 

Drøftelse og 
beslutning 

Sidste nyt fra formanden: 
Frederik Solhøj og resten af bestyrelsen 
præsenteres. 
Vibeke står med arbejdsmæssige 
ændringer og kan derfor ikke deltage i 
ansættelses samtaler i denne tid, Lotte vil 
gerne deltage som næstformand i stedet. 
Dialogmøde er blevet udskudt til januar. 
 
Nyt fra skoleleder: 
Vi har ansat en ny behandlingspædagog til 
ID, en ny teknisk service assistent, samt en 
ny faglig leder. Alle med opstart den 
01/11/20. 
Care match har bistået endnu engang til 
ansættelse af den faglige leder. 
 
Vi formoder, at der også vil være en ansat 
klar til skolesekretærstillingen pr 01/11/20. 
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Vi har tiltagende antal retningslinjer i 
forhold til Corona. Der opdelt personale 
rum i de forskellige afdelinger. 
 
Der er pædagogisk dag den 27/11/20. 
Denne dag vil vi bede forældrene hente 
børnene tidligt. 
 
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Der er 
besluttet at det 7 årgang, der rykker i 
Idrætsforeningen i stedet for 5 årgang, som 
var den originale plan. 
 
Sidste nyt fra medarbejdere: 
 
Det er stadig frustrerende at arbejde under 
Corona retningslinjer, det være sig både for 
lærere, pædagoger og elever. 
 
SFO´en er tildelt 3 ekstratimer om dagen, 
da det ikke var pædagogisk forsvarligt ikke 
at være flere hænder. 
 
 
 
 

18:30-
18:40 
 

Emner til forældrevalgte + suppleanter til 
skolebestyrelsen - herunder præsentation af Frederik 
Solhøj (han deltager under hele mødet) 

Orientering Bestyrelsen har brug flere 
forældrerepræsentanter, da det er meget 
sårbart med kun 5 børn repræsenteret. 
De siddende forældrerepræsentanter skal 
inden næste bestyrelsesmøde henvende 
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sig til Vibeke, så eventuelle kandidater kan 
præsenteres. 
 

18:40-
18:55 

Regler for brug af el-løbehjul i skoletiden og andre 
ting på hjul 

Drøftelse Skolebestyrelsen udarbejder nye 
ordensregler, som er pålydende ”Ingen hjul 
uden hjelm”. 

18:55-
19:15 

Opfølgningspunkter: 
 Udeordning for udskolingen 
 Værdigrundlag 
 Ugeplaner 
 Byggeri 

Drøftelse Udskolingen er udfordret i forhold til 
udeordningen. 
 
Vi inddrager midlertidigt udetilladelsen på 
grund af de stigende smittetal.  
Vi laver en ny proces, når 
udgangstilladelsen skal i talesættes igen. 
 
I stedet for motionsdagen, som aflyses 
grundet stigende smittetal, vælger skolen 
at lave en trivselsdag for de enkelte 
klasser. De værdier der bliver arbejdet med 
er tryghed, fælleskab og ydre omgivelser. 
I medarbejder gruppen arbejder vi videre 
med tryghed og fælleskab. 
 
Ugeplanerne er planlagt til at ligge til 
udgivelse senest mandag kl 17. Det ser ud 
til at det er ved at lykkes. 
Sfo´en er stadig undtaget for ugeplaner, da 
det ikke giver mening under disse Corona 
restriktioner. 
 
Det er absolut forbudt at køre ned langs 
med hallen og parkere. Man SKAL 



Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Ølsted Skole den 28. september 2020 18:00-20:00 i sundhedsplejerskens rum  

 

 

anvende de pladser på den øverste p-
plads eller ved Idræts huset. 
 
 

19:15-
19:20 

Lærerens dag den 5. oktober 2020  Skolebestyrelsen har aftalt, at Super 
Brugsen gerne vil donere lidt lækkert til 
personalet på denne dag. 
 

19:20-
19:50 

Høringssvar udarbejdes (Skolens MED-udvalgs udkast til 
høringssvar er vedhæftet dagsordenen) 
https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-
referater/udvalg/dagsorden?agendaid=78f13188-6f8c-4343-9904-
5ca0c56e3abc&searchText= 

 Skolebestyrelses formanden udarbejder 
høringssvar, som lægger sig op af MED-
udvalgets udkast. 

19:50-
20:00 

Evt. og kommende datoer for skolebestyrelsesmøder: 
 27. oktober 17:00-19:00 
 5. november 17:00-20:00 TEMAMØDE for alle 

bestyrelser på dagtilbud og skoler 
 26. november 18:00-20:00 
 15. december 18:00-21:00 inkl. julefrokost 

(erstatning for sommerarrangementet hvis muligt 
med Corona i DK) 

 25. januar 17:00-19:00 
 24. februar 18:00-20:00 
 18. marts 17:00-19:00 
 20. april 18:00-20:00 
 26. maj 17:00-19:00 
 21. juni 18:00-21:00 inkl. god sommer 

Orientering  

20:00 Tak for i dag   


