
  

 

 

Dagsorden 

 

Til godkendelse 

1.Godkendelse af referat - godkendt 

 

2.Godkendelse af dagsorden - godkendt 

Til drøftelse 

3.Økonomi - Regnskab 2020 afsluttet - overskuddet er indefrosset. Budget 2021 

- vi kom ud af 2020 med et overskud, overskuddet er nu indefrosset i kommunekassen. 

- Budget 2021, vi skal sætte bremsen lidt i. 

 

4.Nyt fra elevrådet  

- Der er ikke nyt fra elevrådet- dog er det rart fra 9. årg at komme lidt tilbage på skolen 

igen. Møderne i det fælleskommunale elevråd har været aflyst. 

 

5.Orientering om nyt fra skolen - Genåbningen orientering om, hvordan vi håndterer det. Vi vil 

gerne høre, hvordan elever, forældre og medarbejdere oplever det. 

Elevtal næste skoleår 

Orientering om afgangsprøverne til sommer 

DM i fagene 

 

- genåbningen for 0.-4 klasse, det er gået rigtig godt, medarbejderne har tacklet 

det rigtig flot og børnene virker glade og tilpasse. Det er godt med klasse-bobler 

både i klassen og i frikvartererne.  

- Vi havde en del tanker om, hvordan vi kunne løse 50% fremmøde for 9.årg, men 

vi synes vi har fundet en tålelig løsning.Det eneste fag 9.årg ikke har pt er 

valgfag, da eleverne er blandet fra alle 3.klasser. 

Emne: Møde i skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen 

den 4/3 2021 kl. 16.30 - Mødet er virtuelt - vi 

sender link ud til jer. 

Inviterede 

deltagere: 

Kim Hornbech, Peter Mark Nielsen, Erna Marie Sørensen, Anna 

Marie Toftdal, Henriette Korneliussen, Jan Krebs Andersen, Mette 

Alexandersen, Gitte Rubæk, Lotte Aggerholm Pedersen, Mette 

Øskov Olesen, Lau Mellemgaard Eskildsen, Anna Thorup Degn og 

Dina Bjørn Nielsen 

Afbud:  

Mødedato: 

  

 

Mødeleder: 

Kim Hornbech 

Evt. afbud til: 

Gitte Rubæk 

igiru@rebild.dk 



- Afgangsprøver i mundtlig dansk og engelsk samt skriftlig dansk og matematik. 

- Vi har hørt om en pulje til løft af eleverne I rebild får man ca 1 mill til deling 

mellem skolerne og PPR. 

- Oplevelse fra forældrene, medarbejder og elever i skolebestyrelsen er for 

nuværende.  

Eleverne, der er bedre læring i skolen end online. Testningen fungerer fint - der 

er god tilslutning til testning fra eleverne. Online undervisningen fungerer langt 

bedre denne gang, det at vi følger skema giver en bedre struktur. 

- Forældrene er enig i at skemaet skaber en bedre struktur. Lærerne gør det 

virkelig godt. Eleverne og lærerne har klaret tilbagevenden på en god måde, 

lærerne har været gode til at hjælpe. 

- Lærerne, dejligt at få 9.årg tilbage. Eleverne er seje, de gør det virkelig godt. 

- Elevtallet næste skoleår er faldende - blandt andet får vi kun en 0.klasse, derfor 

skal vi personale tilpasse. 

- Vi har ansat 3 pædagoger i stillinger frem til sommerferien. Vi får en s.klasse 

mere, blandt andet får vi en førskolegruppe fra 1/4 i s.klasseregi. 

- Vi har haft en opsigelse i SFO, der har vi ansat en midlertidig i hendes stilling 

som blandt andet er i minisfo og så har vi fået en elev der skal have støtte. 

- DM i fagene - vi har piger på 8.årg. der har vundet DM i fagene i tværgående 

gruppeopgave - vi er meget stolte. 

 

 

Til beslutning 

    6. Skolemadsordning - orientering om tilbud - elevråd og skolebestyrelse høres 

- Vi har kontaktet flere steder, mange i lokalområdet har takket nej. Vi har fået materiale 

fra et enkelt sted. Det ser ud til, at det er sundt og varieret mad, priserne ligner dem vi 

kender.  

- Vi forestiller os at skolebestyrelsen til et fysisk møde kan smage maden, samt elevrådet 

kan mødes og smage maden ( når det igen er muligt). Målet er at vi kan komme i gang 

efter sommerferien. 

    7. Trafiksikkerhed - p-plads - henvendelse fra hallens bestyrelse 

- Orientering og drøftelse. Det er farligt for de bløde trafikanter at færdes på 

parkeringspladsen ved hallen/skolen. 

    8. Skolerejse 9. kl. næste skoleår 

- Vi beslutter at 9.årg. i 2021 skal til KBH så vi er mere sikker på, at de kan komme 

afsted (Covid) Det er foreløbigt kun for 2021, vi forventer at kunne tage afsted til Berlin 

igen i 2022.  

 

 

  

Meddelelser 

   9. Formand  - intet 

      Skoleleder  -intet 

      Medarbejdere - intet 

      Andre bestyrelsesmedlemmer- intet 



  10. Eventuelt - Vi aflyser grundlovsarrangement i 2021, da vi ikke tør satse på at kunne 

samle så mange mennesker i juni måned. 

 

Punkter til fremtidige møder  

- kommunikation til forældrene. 

 

 
 
 


