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Fraværende: Tina 

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT 
1. Dagsorden   
Godkendelse  a.  a. Godkendt 

 
2. Referater   
Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Skoleleder indvendte, at der 
under punkt 4 var blevet ændret i 
referatets ordlyd, så det ikke 
afspejlede, det der var blevet 
fremlagt på mødet.  

3. Årsregnskab   

Gennemgået ved Ole 
Skoubo 

  a. Godkendt af bestyrelsen 

4. Budget   
Gennemgået ved Claus 
 

a.  
 

a. Godkendt af bestyrelsen 
 

5. APV   
Fremlagt af AMR og 
skoleleder 
 

a.  Bestyrelsesformanden uddybede 
bestyrelsens ønske om et samlet APV-
produkt og forståelsen af, at dette skulle 
sendes ud med dagsordenen. Skoleleder 
uddybede opfattelsen af, at et sådant 
materiale først ville kunne sendes ud, når 
det havde været forbi MED-udvalget. 
b. Processen frem til i dag blev fremlagt. 
Næste skridt bliver et møde med hele 
personalet 16. marts kl. 15.30. 
c. Betina uddybede arbejdspapirets 
opbygning med emne-inddeling og hvor 
mange ansatte, der har givet udtryk for 
noget inden for emnet. Emnerne er 
inddelt af først AMO og herefter tilrettet 
af MED-udvalget. 
c. Bestyrelsesformanden delte sin 
bekymring for den valgte models 
svagheder. Især ”filtreringen” af 
medarbejdernes udsagn vækker 
bekymring. 
d. Skoleleder forsvarede den valgte 
model og uddybede de styrker den 
valgte model rummer, især i forhold til 
den kontekst den er lavet i på RLS, med 
den kultur skolen er rundet af. 
e. AMR begrundede valget af model og 
bevæggrunden for valget af netop 

a. Bestyrelsen får en skriftlig 
opfølgning af personalemødet den 
16. marts og der følges op på 
næstkommende bestyrelsesmøde. 
Processen med færdiggørelsen af 
APV prioriteres af skoleleder og 
dermed AMO. 
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denne. AMR mener den valgte model er 
den rigtige for RLS. 
f. et bestyrelsesmedlem spurgte ind 
modellens forhold til anonymitet for den 
enkelte medarbejder. 
g. Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til 
processen gennem AMR/TR til 
skoleleder. Bekymring om modellen 
tilgodeser alle medarbejdere. Især de 
medarbejdere, der ikke bryder sig om 
modellen. 
h. Skolens ledelse har talt om 
inddragelse af ekstern konsulent. 
i. Bestyrelsesformand pointerede, at 
musikværkstedets ansatte også skulle 
inddrages i et opsamlingsheat. 
j. Bestyrelsesformand efterspurgte 
hvornår det endelige APV-materiale vil 
være færdiggjort. 
k. Skoleleder kunne ikke svare på 
hvornår et endeligt APV-produkt er 
færdigt. Processen skulle have tid og 
gøres ordenligt.  
l. Et bestyrelsesmedlem gav udtryk for at 
det ville være godt at give arbejdsro, 
men det vil være godt for bestyrelsen at 
få noget mere konkret at se. Hvis MED-
udvalget kunne give udtryk for deres 
oplevelse af processen, vil det også være 
rart at få præsenteret.  

6. Orientering fra ledelsen   
- Coronastatus  a. Gennemgået ved skoleleder: 

• De nye grønne spirer er startet, 
er i SFO-lokalet, første skoledag 
gik godt i tillempet program. 

• Ekstra tilskud rengøring 1. 
kvartal - ca. 25.000 kr. 

• Tilskud på vej til fokus på trivsel 
og faglighed skolens ældste 

• Skr. prøver 3.-5. maj 
dansk+matematik, mundtlige 
prøver uge 23+24, dansk + 
engelsk 

• Skolegården og pauserne 
presset, ny ordning afprøves i 
denne uge, evalueres sidste på 
ugen. De røde og de grønne er i 
sandet. orange og rosa på 
multibanen og omme bag det 
grønne hus. De sorte og de 
turkise på skrænten eller i 
parken. Forskudte pauser. 

a. Taget til efterretning 
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Forsøger at holde 2 meters 
afstand 

• Skolegården om eftermiddagen 
forsøges udnyttet bedst muligt, 
stadig omkring 20 børn kl. 15.00, 
så presset er størst fra ca. 12-
13.30/14.00-tiden. 

• Næste datoer er enten 15. marts 
eller 6. april og omhandler indtil 
videre kun 9. klasse. Overvejelser 
ift. placering, i eller udenfor 
huset, pauser osv. 

• Skema for de Grønne… med 
fokus på prøvefagene eller lige 
vægtning ift. andre fag, der 
måske skal bruges senere eller 
en mellemting? 

• Hvad med 5.-8. klasse? Hvornår 
skal de tænkes ind? Huset er 
med de nuværende krav til 
afstand presset og kan ikke 
rumme alle på én gang. Mulige 
løsninger kunne være 
inddragelse af Kr. Engvej igen i 
dette forår, flere klasser er 
interesserede. Både orange og 
rosa. Muligvis også turkis og sort. 
Man kunne også overgå til 
formiddag/eftermiddag. Dette vil 
dog presse rengøring i 
middagsskiftet. 

• Overvejelser om juni måned, 
festival, der afholdes en virtuel, 
kan vi lave en fysisk udgave, evt. 
bruge Kr. Engvej til den tid? 

• Skolefest, trøje-overdragelse, 
dimission, sidste skoledag, både 
for de Grønne samt for alle? Vi 
afventer retningslinjer, men 
tænker allerede i at inddrage 
sidste års erfaringer. 

• 50-års Jubilæum, sensommer 
2021, med eller uden corona-
restriktioner. Ude eller inde? 

• Musikværkstedet, aflyst 
undervisning, 
erstatningsundervisning, løn? 

• lydisolering af salen, projekt 
præsenteret og forventes 
igangsat snarest. 
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Næste ordinære møde den 7. april 2021  

• Buskørekort, Anders måske i 
gang når der åbnes op igen, 
Søren P. afslutte. Vi afventer…. 

• Berit startet i SFO, kommet godt 
i gang, Sofie og Magnus ligeså, 
men de er gamle kendinge af 
huset som vikarer. 

• Mundbind, inde, måske ude i 
skolegården? Vi overvejer. 

• Gult Hold i virtuel brobygning, 
ser ud til at fungere fint. 

• Billedfagets dag på onsdag den 
10. marts, billedfagslærerne 
arbejder på en måde at 
gennemføre noget fysisk og 
virtuelt. 

• Una i afklaringsforløb, 
rengøringen klarer sig indtil 
videre, men der er øje for en evt. 
opjustering, hvis påkrævet. 

• test er i gang, vi bliver testet 2 
gange om ugen. Hvordan kan vi 
klare det når de store vender 
tilbage. 

• nødundervisningsbekendtgørelse 
frem til sommer 

7. Generalforsamling   
Planlægning a. Udskydelse kontra afholdelse, fysisk 

og/eller virtuelt blev drøftet. 
a. Bestyrelsen samler op og melder 
en beslutning ud hurtigst muligt. 

8. Eventuelt   
 a. Ønske om at lave rækværket ind til 

naboen. 
a. Næstformand ville samle et hold 
forældre, der kunne kigge på 
opgaven. 


