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Referat SB nr. 43 

Onsdag d. 13. maj 2020 klokken 18.30 – vi mødes i skolegården 

Mødet er kun for forældre og medarbejdere 

 

Tilstede (X), fraværende (-), afbud (A) 

Søren Østergaard (SØ) x Rikke Krogh (RIK) A 

Morten Naumann (MN) x Mads Lægaard (MAL) x 

Peter Mortensen (PMO) x Jens Dreyer (JED) x 

Hans-Jørgen Koefoed (KF) x Anne Gramtorp (ANG) A 

Mads Suren Kristiansen (MS) x Kirsten Sørensen (KIS) - 

Michael Preisler (MIC) x Hanne Hørlyck (HAH) - 

Klaus Gade Fisker (KGF) x Alan Qilej, elev 8AB (elev rep.) - 

Jakob Tage Ramlyng (JTR) A Wilhelm Mortensen, elev 8AB (elev rep.) - 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden – O – D – B (underskriv bilaget) 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat – B – D – B 
Referat godkendt 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
Ingen punkter. 
 

4. Status på genåbning – O – D 
Skolens ledelse orienterede om genåbningsplanerne, herunder nødpasning, genåbning for 0-5. 
årgang samt planen for genåbning for 6-9 årgang. Efterfølgende var der dialog om det. 
Skolebestyrelsen støttede op og godkendte planen for genåbning for 6.-9. årgang. 

 

5. Hvordan går det med fjernundervisningen – O – D 
Skolens ledelse orienterede om status på fjernundervisningen. Her talte vi bl.a. om at fjernun-
dervisningens fokus på at skabe struktur for eleverne i den daglige undervisning. Erfaringerne 
var at det har hjulpet eleverne. 

 

6. Status på SB-valg den 18.maj – O  
Der bliver afholdt skolebestyrelsesvalg den 18. maj. 

 

7. Skolens indretning i coronatiden – O – D  
Skolens ledelse orienterede om at skolen var indrettet i grupper, som overholdte sundhedssty-
relsens anbefalinger. Fokus er mindre grupper, med samme lærerteam, og hvor der også er 
fokus på håndvask, hygiejne og rengøring. 

 

 



 
                                                               
                                                                                                            Hedegårdenes Skole 

8. Måske åbning for 6.-9. klasse – O – D 
Skolens ledelse orienterede om planen for åbning af 6.-9. årgang. Her talte vi bl.a. om den to-
delte skole: 0-5 årgang: 8-12 samt 6-9 årgang 12.30-16.00.  
Skolebestyrelsen godkendte åbningsplanen. 
 
 

9. Meddelelser 
Ingen meddelelser 
 

10.  Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt 
 

11. Punkter til kommende møder 
Ingen punkter til kommende møde. 

 

 

    

 

Signaturforklaring: O = Orientering 
  B = Beslutning 
  D = Drøftelse 
  b = Bilag 


