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Onsdag 
28. April 2021 

Kl. 16.30 -18.15 

Virtuelt  

Virtuelt 
 

AFBUD:  

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde  Trivselspolitik. Skulle have været på PU den 22/4. PU 
blev aflyst. Proces begynder efter sommerferien. 

1 Godkendelse af dagsorden (16.35-16.40) Ingen kommentarer 

2.  Kort nyt: (16.40-16.55) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet.  

 
a) Vi havde møde med Lars Andresen. Et konstruktivt og godt 
møde. 
b) Mødet med Lars Andresen var godt i fht hvad vi tænker om 
hvordan vi gør skolen i VHK til den bedste i Nordjylland. Vi fik 
indblik i hvad han tænker, og han fik nyt at tage med i 
udvalget.. 
Vi har gang i de store eksamensforberedelser. De skriftlige 
prøver ligger mandag til onsdag.  
Der er kommet en ny lov vedr. at årskarakter skal benyttes, 
hvis den er højere end eksamenskarakteren. 
Trivselsundersøgelsen er i fuld gang på alle årgange. 
Fagfordelingen er i gang, den tages ned på mandag, og pusles 
på plads efterfølgende.  
Dialogmøde med politikkerne den 3.6. punkter til dagsordenen 
skal John modtage inden 7/5. 
 
c) 54 nye Mini SFO børn er begyndt. 
d)  
e)  
f)  
 

3. Økonomi - de 200.000 kr ønsker – se bilag 
(16.55-17.20) – opdateret med flere priser. 
Karen og Kristian har undersøgt om låne 
løbehjul på Ranum, Toppedal og Ullits –  
se bilag  

Løbehjul Ranum – de laver en plan fra skoleårets start, 
hvornår hvilke klasser har løbehjulene, i hvilke frikvarter. 
Kristian, Jes og Irene danner et udvalg, for at få målt op til 8 
boldbaner, samt undersøger priser på det. På den måde får vi 
boldspil samlet et sted.  
Rep af Tarzanbanen ønskes også repareret.  
Udvalget laver et udkast til en prioriteret rækkefølge, hvis der 
er penge i overskud. 
 

4.  Vidensdeling på afdelingsmøder vedr. 
onlineundervisning. – se bilag 
 

Vil det være muligt at lave en plan for hvor meget virtuelt der 
skal være på en uge? 
Hvilke ting kan vi tage med, så vi ikke kommer til at løbe i hver 
vores retning, hvis det sker igen. Der kan laves overordnede 
retningslinjer.   
Der var en drøftelse af hvordan den virtuelle undervisning har 
været planlagt. 
Fremadrettet: KR, AN, ledelsesteamet udarbejder 4 
reflektionsspørgsmål til de enkelte team, hvis vi igen sendes 
hjem. Dette tages med på næste skolebestyrelsesmøde 

5.  SFO-åbningstider – se bilag 
 

Vi udfylder vores åbningstid. Skal der ændres i åbningstiden 
skal det ske politisk. Vi undersøger pt om der er behov i begge 
ender, og det er der. Vi overvejer en spørgeundersøgelse, for 
at få overblik over det reelle behov.  

6.  Opdatering på de større børn i skole på ½ 
tid. 

John kom med en opdatering over hvordan reglerne er, og 
hvordan tiden struktureres.  
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7. Eventuelt (17.40-17.50) 

 
Ingen kommentarer 

8. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(17.20-18.00) 
 

 Info om de 200.000 

 Drøftet den virtuelle undervisning.  
 

9.  Punkter til næste møde  
 

 Spørgsmål til virtuel undervisning som laves af KR, AN 
og ledelsesteamet. 

 Oplæg fra gruppen om de 200.000 kr 

 Opfølgning på aktiviteter mhp trivsel incl. hytteture. 

  

10. Oplæsning af referat. (18.00-18.10) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der sendes link ud i Aula inden mødet. 


