
 Skjoldenæsvej 70 
4174 Jystrup 
 57 62 73 37 

www.soeholmskolen.dk 
 

 
 

 
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: 25/3-2021, kl. 17.00-19.00 
Mødeleder: Flemming 

Deltagere: Anett, Marianne, Anita, Louise, Malte, Lise-Lotte, Ann og 
Flemming 
Fraværende: Mads, Trine 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estimere
t tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af dagsorden 
(B) 
 

17.00 
 

Der er kun 3 forældrerepræsentanter, og da 
dagsordenen lægger op til drøftelse, giver 
det ikke rigtig god mening at afholde dette 
møde i sin oprindelige form. Flemming/Ann 
udsender ny møderække frem til 
sommerferien. Det overvejes om det er 
muligt at afholde møderne med fysisk 
fremmøde. 

 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

 Fremover vil referater sent ud umiddelbart 
efter bestyrelsesmøderne. 

 

3. Kort orientering (O) fra 
skoleledelsen og 
formanden 
 

17.05 
5 min 

- Status Corona 
Corona i børnehaven og på Vigersted skole. 
På Søholmskolen er der én elev testet 
positiv, men han har i hele perioden været 
isoleret. 
Flere elever har været hjemme som nære 
kontakter. 
Personalet bliver tilbudt test mandag og 
torsdag. 
5. og 6. klasse bliver tilbudt test to gange om 
ugen, når de kommer retur – der uddannes 
personale fra skolen, der kan foretage tests. 
På sigt håber man at det bliver en ”selv-test” 
eleverne kan tage.  
 
Vi har haft 5. og 6. klasse tilbage en dag om 
ugen, og vi har forsøgt at lave et godt 
program til dem, trods at de skulle være ude. 
Tilbagemeldingerne har været positive fra 
forældre og børn. 
Nu skal de tilbage efter påske, hvor de vil 
være på skolen hver anden uge. Det betyder 
at vi er tilbage til normalt skema, dog uden at 
blande klasserne.  
Klasserne har selv arrangeret breaks med 
gåture i små grupper. 
Enkelte medarbejdere bærer visir når de 
underviser. Der mangler kollegial sparring. 
 
- IT status 
 
- Medarbejder opdatering. Ikke til referat. 
Dog kommer der snart en orientering til børn 
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og forældre. 
 

4. Elevplaner (D) 17.10 
25 min. 

Oplæg af Flemming.  
 
Drøftelse af oplæg. 
Tanker i forhold til skolehjem samarbejdet.  

 

5. Kontaktforældre møde (D, 
B) 

17.35 
60 min. 

Drøftelse af hvilket indhold/form kontakten til 
kontaktforældrene skal have. 
SB er forpligtet til at afholde et møde 
 
Der skal nedsættes et udvalg der laver en 
ramme. 

 

6. SSP, politi, skole og 
Jystrup (O) 

18.35 
5 min. 

En tilbagemelding fra mødet ang. hærværk 
og uhensigtsmæssig opførsel i byen.  
Der er mulighed for spørgsmål og input. 
 

 

7. Skolefest (D, B) 18.40 
10 min. 
 

Skal vi aflyse eller udskyde den igen eller 
tænke noget andet i stedet? 

 

8. Eventuelt (O) 
 

18.50 
10 min 

  

 


