
Skolebestyrelsesmøde 22/3-21 på Frederiks skole uden dagsorden med en bred orientering: 

 

Orientering om ”corona-skole” siden sidste møde før jul ved skolelederen: 

Mange ændringer i fremmøde under retningslinjer for nødundervisning – det forventes pt., at vi skal 

nødundervise frem til sommerferien. 

Det vil sige, at lærerne giver dem et andet skema med en forkortet skoledag for nogle årgange. Der er 

ligeledes reduceret antal eksamen for afgangseleverne – 4 skriftlige og 2 mundtlige med en reduceret 

”læseferie” og mere undervisning i juni. 

8. årgang skulle have været til eksamen i valgfag, men det er aflyst og erstattes af en årskarakter. 

Klasserne er pt. opdelt klassevis i både undervisning og pausetid med få voksne på adskilte arealer. 

Orientering om lavt sygefravær blandt lærere og pædagoger. 

Vi oplever en god opbakning i denne tid fra både forældre og børn. 

FA orienterer om oplevelser af en ”opdelt hverdag” som lærer med adskilte årgange, gode udearealer til 

pauser. Mange skift og nye retningslinjer. 

Forældrerepræsentanter fortæller om deres meget forskellige oplevelser med deres børns trivsel og 

”undervisningshverdag” under corona. Gode kreative løsninger for at tilgodese de enkelte elevers behov 

for sociale tiltag – stor ros til lærerne. Godt forberedt undervisningsmateriale.  

Personalestatus: LA er gået på barsel og vi forsøger at lave en nyansættelse i barselsvikariatet hen under 

sommerferien.  

ON har sagt op og fratræder pr. 31. marts. Der laves en intern rokade med LK fra indskoling til udskoling 

med god baggrund i de linjefag vi mangler i udskolingen, når ON stopper. Stillingsopslag i den ledige stilling 

bliver primært i indskolingen med opstart i det nye skema fra næste skoleår. 

Næste skoleår 2021/2022 – Timefordelingsplan: 

Oplæg til næste skoleårs timefordelingsplan fremlægges af MM og drøftes inden godkendelse af 

bestyrelsen. 

Budget 2021: 

Resultatet for 2020 på ca. 1,3 mill. Kr. er overført til 2021 og dermed har vi ca. 25 mill.kr. til at drive skole 

for i 2021. RS orienterede om ressourcetildelingen og forventning til årets drift. 

 

 

 


