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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 31.03.20 kl. 19.00-
20.00  
 
Deltagere:  
Forældre: Erik, Mette,  Kent, Charlotte Amalie, Tine, Camilla, Nicolai, Malene 
Medarbejdere: Troels, Søren  
Elever:, Christoffer 
Sekretærer: Søren K  
 
Fraværende: Anna-Inez 
Mødested: Google Meet 
 
Dagsorden: 

 
1. Kl. 19.00 Nyt fra elevrådet v.  Christoffer 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde grundet skolelukning. De planlagte blokfester 
som blev aflyst håbes at kunne gennemføres før sommerferien. Derudover fortalte 
Christoffer hvorledes han oplevede nødundervisningen.  
 

2. Kl. 19.10 Status på skolelukning og nødpasning på Hældagerskolen (bilag 
fremsendes onsdag indh. tilbagemelding til forvaltning samt skriv til personale) 
v. Søren  
Søren orinterede om de sidste 2½ uge i forhold til den daglige gang på skolen. Der 
afholdes daglige skypemøder i ledelsen samt Google Meet møder mellem personale og 
personale og elever. 
 
Kriterierne  for nødpasning blev gennemgået:   

 0. – 9. år for børn hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner såsom 
ansatte i sundhedssektoren. Forældrene skal have afsøgt alle relevante 
pasningsmuligheder. 

 0. – 9. år for børn hvis forældre der er ansat i private virksomheder, hvor 
medarbejderne ikke er hjemsendt. Forældrene skal have afsøgt alle relevante 
pasningsmuligheder. 

 Børn og unge der er særligt udsatte pædagogisk eller socialt. 
De interne forventninger til bekendtgørelsen for nødundervisning blev gennemgået. 
Det drejer sig blandt andet om forventninger til: Ugeplan, mulighed for daglig kontakt, 
materialer, teammøder for personalet, forventet arbejdestid for elever. 
 

3. Kl. 19.45 Obligatorisk erhverspraktik. Se bilag v. Søren 
 Der skal besluttes hvilke model skolen vælger.  
Skolebestyrelsen vælger modellen hvor eleverne er i praktik tre dage, mens to dage 
bruges på forberedelse og evaluering. Samtidig er det et ønske at praktikken for 
årgangen (alle tre klasser) placeres i den samme uge, og gerne i uge 41.  
  

4. Kl. 19.55  Orientering fra skole og formand v. Søren K og Erik 
Erik orienterede om initiativgruppens arbejde omkring udvikling af området ved 
Hældagerhallen og Hældagerskolen. 
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Det aftales at Erik udsendte skolebestyrelsens anbefalinger for afholdelse af Blå 
Mandag til de nuværende 6. klasses forældre. Skrivet findes allerede på skolens 
hjemmeside samt under Fælles Filer på Aula. 
Søren orienterede om arbejdet omkring skoleårets planlægning, som foregår digitalt og 
virtuelt grundet omstændighederne.  

  
5. Kl. 20.00 Evt. 
 

 
 
Punkter til kommende møde: 

 SFO del 2 

 Mad i SFO 
 


