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Fraværende:  

SAGER TIL EFTERRETNING: 

79. Orientering.  

 Formanden 

Skolebestyrelsesvalget udskudt til efter sommerferien. 

 

 Skolelederen 

Fremrykning af anlægsmidlerne 2021. 

 

 Rød Fløj 

 

 Gul Fløj 

 

 Grøn Fløj 

 

 Centerklasserne 

 

 SFO  

 

 Medarbejderrepræsentanterne 

  

 Elevrådet 

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

 – til efterretning i bestyrelsen  

 

(J.nr.) – PE 

 

Bilag: 2020-05-18 Sagsliste, 

 

Beslutning:   

 

80. Etablering af faglokaler HDS og Musik 

Som fast punkt orienterer ledelsen/byggeudvalget om de seneste tiltag vedr. etableringen af skolens 

kommende faglokaler. Der har været og bliver løbende afholdt byggemøder med Uddannelse & Læ-

ring og Teknik & Miljø. I sidste uge blev HDS lokalet gennemgået og de sidste justeringer faldt på 

plads i forhold til bestilling af inventar.  

 

(J.nr.) – PE 

 

Skoleledelsen foreslår at bestyrelsen informeres om nye tiltag siden sidste bestyrelsesmøde.   

 

  

Bilag: Plantegninger mv.  

 

Beslutning:    
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81. Information om COVID-19, nedlukning – genåbning fase 1 og fase 2. 

Den 11. marts 2020 stod hele samfundet over for en sundhedsmæssig krise, som re-

sulterede i en akut nedlukning af vitale dele af vores samfund. Landets skoler lukkede 

ned fra mandag den 16. marts. På Mølholm Skole har der været nødpasning i perio-

den frem til den første genåbning. Det gælder både for almendelen og for Centerklas-

serne. I perioden fra den 16. marts og frem til onsdag efter påske arbejdede eleverne 

via online nødundervisning. Det har været en stor ændring for lærerne og pædago-

gerne, som er blevet løftet meget professionelt. Det har også vist sig at tilgangene til 

den digitale nødundervisning har udviklet sig i den periode frem mod påske. Persona-

let og ledelse har hele tiden høstet erfaringer på et felt som var nyt for alle. Foræl-

drene har været forstående og personalet har også i forbindelse med genåbningen fået 

positiv respons fra forældrene. Bestyrelsesformanden og skoleleder har været i daglig 

kontakt i denne periode for at sikre passende kommunikation til forældre og elever. 

Der er blevet lavet diverse korte videoer og samtidig er brevet lagt på Aula. Det har 

været vigtig for alle, at kommunikationen har skabt tryghed for børnene og foræl-

drene. Mange har sat pris på musik i skolegården når børnene kom ind, og ikke 

mindst det overskud personalet mødte børn og forældre i forbindelse med genåbnin-

gen. Skolen står nu over for genåbning for 6. – 9. årgang. Der er stadig tale om 

nødundervisning, og vi skal være ret kreative i forhold til skolens pladsudfordringer 

når sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges.    
  

 

 

Skoleledelsen forslår at de enkelte fortæller om hverdagen og vi drøfter håndteringen af nedlukning 

og genåbning af skolen.  

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning: 

SAGER TIL DRØFTELSE: 

82. Bestyrelsesseminar 2020/21 

Vi skal have planlagt skolebestyrelsesseminaret i november måned. Skal vi invitere en foredrags-

holder, som ligger op af vores overordnede emne? Vi ”plejer” ligeledes at lave et program som gi-

ver plads til socialt samvær og udvikler/styrker vores sammenhold i bestyrelsen. Der er endnu ikke 

fundet et sted til weekenden, så det vil der til dels også være indflydelse på. 

Skolens ledelse foreslår at vi mødes fredag den 13. november kl. 15.00 og slutter lørdag den 14. no-

vember kl. 13.00(med frokost)  

 

 

Skoleledelsen forslår en drøftelse i bestyrelsen af punktet med henblik drøftelse af emner til semina-

riet.  
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 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning:  
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83. Skoleårets planlægning 

 

Skolen er i fuld gang med skoleårets planlægning. Fagfordeling er på plads, og skemalægningen 

starter om kort tid.  

Med hensyn til lønbudgettet, så vil der på almenskolen og i centerklasserne være færre midler til 

rådighed på skolen i 2020. Det skyldes bl.a. forslag om generelle budgetreduktioner, en stigning i 

segregerede elever siden 2019 fra 2 til 4. De midler, som vi har til rådighed skal selvfølgelig bruges 

til støtte for de elever, der ikke er segregerede fra skolen.  

Lønbudgettet i centerklasserne er siden sidste møde blevet mere sikkert. Den sidste visitation gør, at 

vi lander på ca. 81 elever, hvilket er en mindre elevnedgang. Det har derfor også resulteret i, at Cen-

terklasserne ikke skulle indgå i omplaceringen af pædagogisk personale. Skolen arbejder ligeledes 

med kommende pædagogiske processer for skoleåret 2020-21. Afsættet er, hvorledes gør vi en god 

skole endnu bedre. Altså en tilgang som ligger op af en forbedringskultur, hvor udgangspunktet er 

at forfine skolens pædagogiske indsatser. Et forløb ledelsen også indgår i. Vi høster naturligvis fra 

de bedste erfaringer i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Vi ønsker sammen med sko-

lens pædagogiske personale, at arbejde med pædagogiske temaer, som de enkelte afdelinger er opta-

get af. Det kan fx Ro-givende pædagogik, konflikthåndtering eller andre former for tilgange til læ-

ring og trivsel. Desuden er vi i gang med at designe et kursusforløb for skolens koordinatorer og 

ressourcepersoner. Det er UCL-Odense der står for dette. Kommunen har ligeledes kastet sig over et 

forløb, hvor ledelsen arbejder med teamet stærke børnefællesskaber. Det er Clavis(et konsulent-

firma), som står for denne del.   

 

Skoleledelsen forslår en drøftelse af punktet. 

 

 (J.nr.) – PE 

 

Bilag:  

 

Beslutning:  

SAGER TIL BESLUTNING: 

 

84. 1. kvartals budget 2020/21 

Det er meget tidligt på året og derfor er det som altid meget vanskeligt at sige noget generelt om 

dette 1. kvartals budgetregnskab. Skoleledelsen foreslår godkendelse af 1. kvartals budget.  

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen godkender 1. kvartals budget.  

 

Bilag: 

 

Beslutning:   
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85. Datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2020-21 

Skoleledelsen foreslår følgende datoer for næste års bestyrelsesmøder: 

26.8.2020, 1.10.2020, 11.11.2020, 10.12.2020(17-21), 27.1.2021, 4.3.2020, 21.4.2021, 19.5.2021, 

10.6.2021(17-21)  

 

(J.nr.) – PE  

 

Skoleledelsens forslag til beslutning: 

- at skolebestyrelsen godkender/beslutter datoer for det kommende skoleår. 

 

Bilag: 

 

Beslutning:   
 

 

 

84 Flyer:  

Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra Skolebestyrelsen? 

 

Beslutning:  
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____________________________________ ___________________________________ 

Anne Meldgaard Frandsen   Lars Bertelsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Steen Møller    Palle Thomsen 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lars Buksti    Morten Funder 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Nygaard Holbech    Mads Pihlman  

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Lotte Blichfeldt   Kasper Holm Rod  

  

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Anders Juul Jensen    

 

 

Mødet afsluttet kl. 21:00 

Næste møde 10. juni 2020 kl. 17.00 til 21.00 


