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Fusionsskolebestyrelsesmøde d. 9. juni kl. 16.30 – 18.00 på Teams – virtuelt møde 

Referent Lene Schmidt-Sørensen 

Mødeleder Helle Mønster 

 
 

Dagsorden   
 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

2. Orientering om genåbning af skolen samt 
fjernundervisning. 
Hvordan gør vi på skolerne. 

 

Efter påske startede 0.-5.kl. på skolen - 6.-9.kl. fik 
fjernundervisning. 
Da de store startede var udmelding min. 2 lektioner 
om dagen. 
Stadig fokus på afstandskrav, hygiejne og få voksne 
om klasserne 
 
Det går ret godt – ingen konflikt og glade børn og 
voksne 
 
De store møder over middag på skolen – 
fjernundervisning om formiddagen. 
 
Særlig situation for 9.kl som ikke skal til 
afgangsprøver. Alle karakterer skal afgives på 
fredag. Arbejdsindsatsen indtil nu har været god. 
På Ellekær har 9.kl lavet projektopgave. 
Vi er spændte på næste uge 
 
De yngste klasser – meget meget få konflikter. 
De korte dage har givet gode skoledage. 
De fleste klasser undervises stadig på to hold. 
Sygefravær er steget lidt – især i kraft af, at elever 
skal blive hjemme ved symptomer. 
 
Nuværende skoledag fortsætter frem til 1.august 
 

3. Ny skole og fritidscenter i 
Gellerup/Toveshøj/Bispehaven 
Anne Marie Due deltager i mødet 

Præsentation at Ny skole og fritidscenter v/Anne 
Marie Due + Anders Glahn + Helle Mønster 
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4. Klassedannelsesprincipper 

Til godkendelse i bestyrelsen 
Bilag vedlagt 

Børnene skal møde nye og kendte voksne 
 
Vi blander børnene og laver 2 nye klasser. 
 
Principperne er godkendt 

  

5. Orientering fra 

• Forældrene 

• Medarbejderne 

• Ledelsen 

• Ekstern rep. (Jesper) 

Forældre:  
Nogle forældre fra Tovshøjskolen problematiserer, 
at der skal betales iPads mm. 
Forældre skal henvende sig på kontoret 
 
Medarbejdere: 
Vi er i gang med at få det hele på plads – skemaer, 
fag mm 
 
Ledelsen:  
Der skal vælges ny skolebestyrelse efter 
sommerferien 
Skilte ved skolen 
Vi er ved at danne overblik over hvad der skal 
flyttes med, flyttes i kælderen, flyttes rundt mm. 
Vi får hjælp fra et flyttefirma 
 
Ang. kommende skolestartere: 2 klasser af 16 
elever. Hertil kommer et par “måskere” 
Overleveringen fra børnehaverne er så småt i gang 
og kommer til at danne baggrund for 
klassedannelserne. Der holdes møde med børn og 
forældre i løbet af den sidste uge. 
Næsten halvdelen er allerede indmeldt i SFO 
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Vigtigt at vi får lavet den bedst mulige afslutning og 
sidste skoledag for 9.kl. 
 
Boligforeningen:  
Der har været uro i området - ikke Toveshøj 
Fokus på “sommeraktiviteter” 
 

6. Evt  

7. Næste møde  

  

  

 

 

Mvh Helle Mønster 


