
Dagsorden til  
Skolebestyrelsesmøde 

  
Referent: Ledelsen 

Afbud: Anette, Christoffer, Heidi, Anne, 

Rasmus 

         Sletten Skole          
Mandag den 25. maj 2020 

Afd. Otterup kl. 18.00 – 21.00      

  Referat 
1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2. Nyt fra  

 Dagtilbud 
 Skole 
 SFO og Aktivitetshuset 
 Elevrådet 
 Forældrerådene 

Dagtilbud 
Orientering ved John-Thomas. Børnehaven er delt op i 
stuer, der arbejder isoleret fra hinanden. Legepladsen er 
Zone opdelt. Der arbejdes som udgangspunkt med 
udebørnehave. Børnehaven følger Sundhedsstyrelsens nye 
retningslinjer vedr. hygiejne og afstand 
 

Skole 
 Orientering om genåbning af Skole ved Mads. Stor ros fra 

bestyrelsen  
 

SFO og Aktivitetshuset  
 Vi har ikke så mange børn pt. Det fungerer fint med at 

aflevere/afhente udenfor. Børnene er klasseopdelt i 
SFO’en. Børnene samles sent om eftermiddag. 
Aktivitetshuset er pt. lukket 
 

 Elevrådet har ikke været samlet siden sidst.  
 Intet nyt fra forældrerådet 

3. Meddelelser fra 

 Formand 
 Ledelsen 
 Andre 

Formand 
 Peter har været til møde med forvaltningen vedr. 

genåbningen af dagtilbud. Peter har desuden været til 
formandsmøde vedr. oplevelsen af genåbningen af skole 

ledelse 
 Dimension. Vi afventer udmelding i forhold til 3 fase af 

genåbningen.  
-Orientering af 3 i 1 måling. MED udvalget på skolen   
arbejder med handleplaner.  
-Der arbejdes med planlægning af kommende skoleår. 
- Orientering om af Sletten Skole er udtrukket til de 
nationale test.  
   

Beslutningspunkt:   

4. Genopretningsplan som følge af 
budgetopfølgning pr. 31. marts i NFK – 
Bilag 1 (sendes den 20. maj) 

 Gennemgang af Genopretningsplan 

v. Mads 

 Drøftelse af planen 

 Udarbejde høringssvar 

 

 Gennemgang af konsekvenser for Sletten Skole: Der er 
indført kontrolleret ansættelsesstop. Stop for brug af 
eksterne konsulenter. Stop for brug af opsparet midler. 
Øget fokus på brug af vikarer. Midler til uddannelse 
minskes med 45% (ca. 120.000 kr.) for Sletten Skole. 
Anlægs udgifter minskes. Ændret ressourcemodel er 
udgået af genopretningsplanen. Der er afsat 5. millioner til 
en Corona pulje. Kompetenceløft til udeskole/dagtilbud 
udsættes til 2021.  
 
Bestyrelsen udtrykker bekymring om punktet: Færre 
visiteret elever til specialklasser. 
Peter og Mads laver et udkast til høringssvar. 



 

Orienteringspunkt:   

5. Genåbning af skole og dagtilbud 

 Kort status på genåbning v. Mads 

 Hvordan har det forløbet set fra 

forældreperspektivet? 

 Er der nogle erfaringer, som vi kan 

tage med videre? Ex. brug af 

uderummet i undervisningen 

 

 Orientering ved Mads 
 Forældre: Det har taget lidt tid at sætte sig ind i de 

forskellige systemer skolen bruger. Mange portaler i spil.  
 
 Vigtigt med brug af lokale virksomheder i undervisningen 

samt besøg. Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med 
kontakter.  

 
 Bestyrelsen bakker om omkringbrug  af uderummet til 

undervisning/læring 

Diskussionspunkt:   

    

 Evt.   

Godkendelse af referat   

Lukkede punkter, herunder kvartalsvis 
opfølgning på budget og status på 
aktuel personalesituation 

 Orientering v. Mads 
 

  

Næste møde: Mandag den 22. juni   

 


