
 

Sulsted Skole 

Referat : Skolebestyrelsen 

  

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet Tirsdag den 19.maj 2020 18.00 – 20.00.   

Forældrene møder kl. 17.30-18.00 

Der er lidt at spise kl. 18.00  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Præsentation af den nye skoleleder Jakob Borup 

3. Fagfordeling, personale, skoledagen efter sommerferien. 

● Dimission evt. over 3 dage 

● Ingen karamelkastning, men virtuel underholdning og udklædning 

● Fagfordeling er gået smertefrit 

● Malene Dalager følger 3.kl op i 4.kl. Mette Andersen og Malene Dalager får hver sin 

klasse – muligvis dannes nye klasser. 

● Anne, Morten og Henrik skal være mere flydende i indskolingsklasserne næste år 

● Pædagog ressourcer i indskolingen bliver nytænkt til næste år, for at udnytte 

pædagog ressourcen bedre og give plads til større pædagogisk faglighed 

● Helle bliver i 0.kl 

● Skolen laver en orientering til forældrene før ferien 

● Lotte Kjeldgaard går på pension i skoleårets udgang. 

● HD/Billedkunst fylder efterhånden 30 timer næste år på en skole som Sulsted, derfor 

ansættes en lærer med billedkunst på linje og dansk i overbygningen. 

● 2,6 stilling for meget, men ender på trods af overtallig i at skolen skubber det til maj 

2021 med at finde en løsning  

● Der er ansat Thomas nyuddannet tysklærer, der nu er på Sindal skole 

● Der er ikke timer til at Idrætskolen kan fortsætte som i dette skoleår, men såvel  

skolen som bestyrelsen ønsker bevægelse indlagt i undervisningen i løbet af en dag.  

(Idræt plus) 

● Tonet dage forsvinder, og bliver erstattet med fagdag, emneuger ol. 

● Opfordring fra bestyrelsen om at man vidensdeler de gode ting og tiltag de finder i 

Coronatiden. 



4. Fællesledelse, Bjarne og Camilla har været til Skypemøde 

● Se referat fra dialogmøde med Tina French 07.05.20 

● Tylstrups bestyrelse kunne være interesseret i faglig udveksling (fagteams) mellem 

skolerne 

5. Genåbning/Corona 

●  Fjernundervisning har fungeret godt, især for de elever, der føler sig presset. Samt 

det faglige niveau var højere og mere varieret.  

● Skolen skal være åben 8-14  

● 80% ude og 20% inde 

● Nødundervisning gør at fagligheden gives i de rammer det er muligt.  

● Google Meet fungere godt til diverse møder og samtaler 

● Feedback og feedforward kulturen virker godt i det virtuelle 

● Nogle børn savner strukturen og har svært ved at se at de lærer på en ny måde 

● Rengøringen har fungeret rigtig flot, og har samlet rengøringsholdet fællesskab 

● 16 DUS børn, gør at der er rum til at ressourcer bliver fordelt, der hvor der er behov 

6. Forældrenes punkter 

 GLS lastbil gør skolegården usikker når de bakker ind med varer 

7. Kommende møder i det nye skoleår  :  9/6 (spisning) 

 Kort nyt fra :                                         

1..Personalet - Der arbejdes stadig alternativt, for at de elever, der af forskellige grunde ikke 

kommer, modtager anden form for undervisning. 

2. Andre   

3. Evt.  

Jakob har været rundt og hilse på alle. Der holdes en lille afslutning for Bente en af 

dagene i den sidste uge for eleverne. 

07.08.20  kl.13 reception for Bente for kolleger, samarbejdspartnere, bestyrelse. 

Mødedeltagere:  Bente Nielsen, Michael Christensen, Bjarne Møller-Jensen, , Mette Dam 

Frederiksen, Erik Andrä, Helene Kragh Pedersen, Camilla Madsen, Michael Hovaldt Sørensen, 

Rikke Grøn, Jette Sørensen, Kristian Søgaard Vilsen, Birgitte Kjær. Jakob Borup 

  

Med venlig hilsen 

  

Bente Nielsen og Bjarne Møller-Jensen 



 


