
 
 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 26/04 2021   kl. 18.30  - 20.10  online 

 

LINK: https://meet.google.com/tva-panr-zgd 

 

Referent: IH 

Afbud: Carina  

 

18.30-18.45 Meddelelser fra skole, sfo, SB-medlemmer 

Stikord: IH som TR, Personalesituationen 

Orientering MA 

Charlotte har sagt sin stilling på Glud skole op. Hun er fratrådt jobbet. Lasse er ansat som vikar til 

dækning af de fleste af timerne. Det forventes at CH kommer tilbage maj næste skoleår.  

18.45-18.55 Procedure - test af elever 

Seneste nyt fra Finn: “Skal der informereres om 

en positiv podetest – eller skal vi afvente pcr-

test?” (Endelig SVAR PÅ VEJ) 

  

orientering Ansvarlig 

MA 

Morten informerer om proceduren.  
 

18.55-19.20 Bring your own device diskussion Ansvarlig 

MA 

Eleverne skal så vidt muligt medbringe egen device. Hvis det lykkes at 4-6 klasse medbringer egen 

device, vil skolen kunne spare penge og tid. Det er planen, at der i fremtiden skal opsættes nye store 

touchskærme i hver klasse. Hvis ikke det er muligt at medbringe egen device, vil skolen stille en til 

rådighed. Det skal gøres klart, hvad der kræves af de devices der skal medbringes, så der ikke 

skydes over eller under mål.   

 

19.20-19.45 Skolefoto 

- 10 min pause, hvor https://kontrafej.dk/ 

tjekkes ud. 

 

beslutning 

 

Ansvarlig 

alle 

 
Skolen kontakter Kontrafej til nye skolefoto. MA husk eksp. gebyr.  
Det er muligt med den nye fotograf at bestille de ønskede billeder, uden at være bundet af at skulle 
købe andre.  
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/tva-panr-zgd
https://kontrafej.dk/


 
 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 26/04 2021   kl. 18.30  - 20.10  online 

19.45-20.00 Årsberetning 

- skriftlig årsberetning? 

- hvad skal i så fald med? 

  

arbejdspunkt Ansvarlig 

MA 

- involveret i corona 

- tager styring på udendørsarealer. Hvad kan vi skrive ud om udearealer, som vi har 

gang i pt.  

- fundraising er sat i gang. 

 

Mads opfordrer til, at alle kigger gamle referater igennem og ser efter punkter, som skal med 

i årsberetningen. Mads modtager noter fra bestyrelsen og samler efterfølgende det hele i en 

besked.  Der er oprettet dokument til noter.  

 

 

 Punkter til næste møde den 21/6 

Aula-tråd: fundraising, status mm 

Arbejdspunkt 

 

Ansvarlig 

- Tjek priser på gynger, net mm. til udelegetøj. 

- madordning (Lone ved mere) 

- årsberetningens indhold. 

- Mads, Anne og Dorthe fortæller om deres skriftlige udarbejdelser til fundraising  

- årshjul.  

 

 


