
Skolebestyrelsesmøde – forslag til Agenda 

 
Mødedato 14.4.2021 Møde nr. 8 

Mødetid 17.30-19.00 Mødested Online 

Til stede Dickte, Lennart, Jasper, Alice, Kim, Grith, Emilie, KTA, KLA, 

TTH, MIH 

Afbud Pernille, Vibeke 
 

# Emne Ansvar-

lig 

    Tid, til  

1.  Nyt fra formanden 

God påske fra formanden.  

 

 Dickte  17.35  

2.  Opfølgning på kommunikationsstrategien 

• Opsamling fra bestyrelsesmødet i januar.  

•  

Pernille og Gritt lavede et godt oplæg om kommunikation i januar.  

 

Hvad skal en ledelse, og hvad skal en bestyrelse i forhold til skole-

hjemsamarbejdet? 

Timm orienterede om det nuværende princip. 

Princippet tages op i skolens LMU, før der udarbejdes et nyt princip 

i skolebestyrelsen. Det har ikke været muligt endnu pga. Coronare-

striktioner. 

 

Facebookstrategien skal genovervejes og skrives med ind i det ge-

nerelle princip. 

 

Princippet skal samtidig have et blik for, hvor mange kanaler foræl-

drene skal orientere sig på for at få de oplysninger, der er vigtige?  

Pas på informationsmængderne og målret dem de rigtige modta-

gere. 

 

 Timm  

 

 

 18.00  

3.  Coronatest og genåbningsstatus 

Vi forsøger at melde ud så hurtigt som muligt, men vi modtager in-

formationer om genåbninger og restriktioner på samme tid som alle 

andre. Derfor kan man opleve, at de officielle udmeldelser fra sko-

len kommer senere, end de gør i nyhederne. 

 

Restriktionerne ændres løbende. Stor ros til personale, elever og 

forældre for stor omstillingsparathed.  

 

Elever over 12 år testes nu på skolen to gange om ugen, hvis for-

ældrene har givet samtykke til det. Det foregår mandage og tors-

dage.  

 

 

 Timm 

 

 

 18.15  



 

 Side 2 

 

4.  Timefordelingsplan  

 

Mikkel gennemgik timefordelingsplanen med de overgangsordnin-

ger, der er nødvendige.  

Timefordelingsplanen blev godkendt. Se bilag 

 

Bestyrelsen har godkendt, at lejrskoler bliver genindført på Usserød 

Skole. Der bliver 1 overnatning på 2. årgang, 3 overnatninger på 

5.årgang og 4 overnatninger på 8. årgang. 

 

 Timm  18.45  

5.  Nyt fra ledelsen 

Vi er i gang med skoleårets planlægning 

 

Timm  18.55  

6.             Evt. 

SFO: Hvordan er principperne for brug af skærm i SFO? 

Rulleskøjtedage er fantastiske☺ 

Hvordan fungerer det med kurser om digital dannelse i Fase 1? 

 

Fælles  19.00  

 


