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Dagsorden   
 

Referat 

1) Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2) Skolen er udtaget til skærpet tilsyn – orientering 
om handlingsplan og proces 

Skolen er udtaget af STUK til:  
- Parallelsamfundstilsyn, da vi ligger i det område vi 
gør 

 
- Skærpet kvalitetstilsyn, grundet de faglige 
resultater samt overgang til ungdomsuddannelser.  
Kommunen er pålagt at lave en handlingsplan – 
her afventer vi godkendelse fra STUK. 
Vi vender løbende tilbage til handlingsplanen på 
SB-møderne. 
 
Planen sendes til skolebestyrelsen 

3)Elevfravær – et af punkterne fra handlingsplanen 3 årlige feedbacksamtaler 
Læringssamtaler med årgangsteamene om fravær: 
Sygdom og klatfravær 
Møder med eleverne (elevråd) om fravær 
Trivselsteamet B&U tilknyttes skolen i en periode – 
hvordan kan de støtte os i nedbringelse af fravær? 
Lærere og pædagogers daglige arbejde og kontakt 
med forældre – forældre er blevet gode til at give 
besked til skolen 
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4)Gensidig orientering – herunder fra 
skolebestyrelsernes aften og covid-19 

Get2Sport – Thorbjørn: lille arrangementet 
mandag + tirsdag i vinterferien: indendørs fodbold-
camp for SFO-børn 
Valgfag på 9.årg: ”Fodboldtræner”  
 
Personalesiden 
Mads har orlov og blevet indskolingsleder på Tilst 
Anne har fået nyt arbejde på Skjoldhøj 
Vi har i stedet ansat Caroline og Simon 
Jesper er nyansat i SFO 
Anette er tilbage som pædagog i spec.kl. 
 
De næste 2 uger afholdes fagfordelingssamtaler 
med personalet vedr. næste skoleår 
 
Corona 
Vi har haft meget corona på skolen efter jul – både 
blandt elever og personale 
 
SFO 
Ved at vende tilbage til hverdagen – vi må 
svømme, synge og være i hallen. 
God stemning trods en del fravær 
 
Skolen 
Er der erfaringer fra restriktioner de sidste uger, 
som er værd at tage med videre? 
 
Udskoling 
Gennemført øveprøver 
Projektopgave på 9.årg i uge 8 
 
Skolebestyrelsernes aften: 
Info vedr. læringssamtaler op skolerne 
Bo deltog i Ellehøjskolens samtale 
 
 

5) evt  

  

  

 

 

Mvh Helle Mønster 


