
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 24.11.2020 kl. 17.00 – ca. 19.00 

Referat 
Fraværende med afbud: 

Michael Brøgger 

Ann Abildskov 

 

1. 

Referat fra sidst 

 

 Intet at bemærke 

 

2. 

Nyt fra formanden 

 

 Årsberetning færdig. AM sender det til 

DJ til udprint 

 AM modtaget mail til foreninger 

omkring udvikling af området 

 

3. 

Nyt fra ledelsen 

 

 Helle Jensen går på efterløn 30.11 – 

blomst fra skolebestyrelsen og internt 

farvel 

 Souschef Lene Pedersen starter tirsdag 

1.12.- velkomstblomst fra alle 

 Fortsat meget lidt psykologhjælp i 

børnebyen – der håbes på bedring fra 

januar 21 

 Ny fagfordeling og skemaer pr. 1.1.21 – 

ingen nyansættelse for HJ – faldende 

børnetal i SFO og forberedelse til nye 

tider efter ny tildelingsmodel 

 TS fortsat uafklaret omkring sygdom – 

KJ er forlænget frem til jul 

 Det går fortsat fremad med AJ i 

børnehaven, og Yuliya skal i december 

dække HJ´s timer samt resten af AJ´s 

timer. 

 Elev fra anden kommune flyttet til 

distriktet pr. 15.11 (spec.elev) – vi skal 

betale for pladsen 

 Forældremøde med 4A´s forældre 

torsdag 

 Parkourbanen forventes påbegyndt 

inden jul samt ændringer i afd. 2 

området 



 Aftalemål – afleveres i næste uge (3.12) 

– det har skolelederne protesteret mod, 

da det både skal i skb. og MED. 

 Buskørsel skal i licitiation. 

 

4. 

Nyt fra elevrådet 

 

 Elevrådet deltager ikke. Elevrådet har 

mødtes, men det er der også 

udfordringer med ifht. Corona. 

 

5. 

Corona 

 

 

 Der er heldigvis gode kontakter og 

hotline på kommunen. Der ligger 

retningslinjer for hver enkelt tilfælde, så 

det er meget betryggende, at kunne ringe 

dertil. Der kommer svære spørgsmål -–

vi gør det alle så godt vi kan. 

Den gode hygiejne omkring håndvask 

og afspritning gør, at der ellers ikke er 

megen sygdom. 

 

6. 

Budgetopfølgning pr. 30.10.20 

 

 Bilag udleveret på mødet. Økonomi som 

forventet 

 

7. 

Næste møde den 26.01.2021 

 

 

8. 

Evt. 

 

 


