
 
 

Dagsorden og referat 

Skolebestyrelse 

Dato:  

 20.04 2020 

 

Tid:  

Kl. 18.30 – 20.30 

 

Sted:  

Online 

Teams 

Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, 

Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Bjarke Staal, Katrine 

Krause-Jensen, Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne 

Hjermitslev 

Afbud fra: Bjarke Staal; Christina, Mads Ole, Michael 

Referent: Søren Christensen  

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varighed 

 

1.  Genåbning 

Stensagerskolen 

Overblik over hvor vi er lige 

nu ift. genåbning 

Orientering v. Susanne 18.30 – 18.50 

 Susanne orienterede om genåbning af Stensagerskolen ud fra bilaget 2020_04_20 genåbning af Stensagerskolen. Foreløbig er der planlagt 

frem til 1. maj, men det er forventeligt at den begrænsede åbning fortsætter efter 1. maj. Og der varsles nu at man ikke skal forvente 

normal hverdag i skolerne inden sommerferien. Vores indsats tager afsæt i de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger, både for skole 

og for dagtilbud, da det giver mest mening ift. børnene og deres adfærd. 

 

2.  Genåbning 

Stensagerskolen 

Forældreskrivelse 

At udpege temaer og emner 

som er vigtige at gøre 

forældre opmærksomme på 

ift. den ændrede hverdag, 

der er lige nu 

 

 

 

 

Fremadrettet perspektiv 

Gennemgang af dokumenter 

- Genåbning Stensagerskolen 

- Dagsforløb personaler og elever 

- Rengøring 

 

Input og udpegning af centrale emner, der skal 

formidles til forældre. 

 

 

 

18.50 – 20.15 



 
 

Hvilke overvejelser gør vi os lige nu?  

- aflysning af lejrskole, idrætsdag 

- Fortsætte som nu indtil 10.5; måske med 

konkrete vurderinger af de enkelte klasser   

 

 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

OBS på at skrive til forældrene hvad det er man gør fremfor hvad man ikke kan. Gerne opfulgt af info fra den enkelte klasse. 

Skal det præciseres mere i hvor høj grad man kan forvente at visirerne bruges? (I det omfang det er nødvendigt – eller noget lignende) 

Kunne man rengøre hoppepuden med sæbevand?  

 

Understreg gerne at det er symptomer på sygdomme der afgør at man ikke kan være i skole pt. Børn skal være hjemme når de er syge. Det 

er vigtigt for ikke at smitte andre børn og personalet, der gerne skal være raske til at komme på arbejde. 

Skriv gerne til forældrene at vi som skole har en direkte adgang til testning på samme måde som plejepersonale og hospitaler. 

Det er ikke personale der står for den ekstra rengøring. Det er firmaet der i forvejen gør rent der kommer midt på dagen og sørger for ekstra 

rengøring. 

 

Susanne gennemgik bilaget Dagsforløb personale og elever 

 

Der er mange forældre der vil sætte pris på at få den informationen, da det er overskueligt. Overvej at lave en besked med omsorg og tre 

vigtigste bullets og så med en vedhæftet fil med baggrundsinformation. (Vi er glade for at se børnene igen og vi bruger alle de samme 

pædagogiske talenter som vi normalt gør, men vi er særligt opmærksomme på hygiejne. Vi gør alt det her, så I kan godt sende jeres børn i 

skole.) Baggrundsmaterialet er en sikkerhed for dem der gerne vil tjekke op på hvad personalet konkret skal gøre. 

 

Susanne gennemgik bilaget særlig rengøring fra 15.4.20 

 

Det gennemgåede skriv er ikke tænkt som information til forældre. OBS på at den ekstra rengøring står under personale – det er et firma der 

kommer ind for at gøre ekstra rent. Hvis der kommer forespørgsler på hvordan der gøres rent, kan den tilsendes. 

 

Dagsforløb for personale og elever lægges på AULA hver gang det opdateres. 

 

Sæt gerne en dato på hvor lang en periode vi foreløbig kigger ind i. Dato for hvornår der er nyt. 

 

 



 
 

3.  Meddelelser og 

orientering  

 

 

 

 

Evt. 

 

Nyt skoleår 

 

 

Visiteret 28 elever, alle til 0.klasser;  

2 elever fra Stensager er visiteret til 

specialklasser 

Ingen udpegning og 1 barselstilling lærer til 

besættelse 

 

 

 

20-15 - 20.30 

 Referat (hvad, hvem og hvornår): 

 

Forældrefølgegruppen har lovet at orientere forældrene om ny skole samt sende link ud så forældrene kan gå en virtuel tur rundt på 

Tovshøjskolen. Susanne sender link til Lise. Det kan evt. suppleres med slides fra sidste møde i skolebestyrelsen med datoerne, da de indtil 

videre holder. Lise forfatter et skriv til alle på skolebestyrelsens vegne.  

Det vil også være fint med en reminder omkring støtteforeningen (foreløbig fem tilmeldinger) 

Der skal også sendes ud i forhold til valg i foråret.  

 

Der er planlagt et skolebestyrelsesmøde den 14.5. det afholdes virtuelt. Susanne inviterer inden da til et virtuelt møde på en times tid for at 

følge genåbningen frem mod 10.5. 

 Underskrifter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune 

LIS: Ledelsesinformationssystem 

LUP: Lokal Udviklingsplan 

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 


