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Fraværende: Ole, elevråd. 

 

Dagsorden Referat 

1. Nyt fra: 

• Elevrådet 

• Ledelsen 

• Medarbejderne 

• Bestyrelsen 

Ad A: intet 

Ad B: Skolen har været helt forvandlet, og al 

energien er brug først på at få fjernundervisningen 

godt fra land, og siden på alle de praktiske forhold 

omkring retningslinjer mm. 

 

Rent tidsmæssigt ligger vi os i midten ift. 

arbejdsbyrden og kontakten med lærerne. 

 

Desuden er det gået godt med 0-5 klasse, og få 

dem i gang med en god skoledag. Der kommer en 

lind strøm af nyhedsbreve med nye tilføjelser til 

instrukser mm. 

 

Børnene er supergode til at efterleve de nye regler 

og anvisninger. 

 

Ansættelsesprocessen med ny skolechef er 

udskudt til august. Jesper Carlsen har jobbet pt. 

 

Fagfordelingen kører efter planen begge steder. 

 

Ad. C: fra de ansatte lyder samme budskab: 

børnene er dygtige til at efterleve alle de nye krav. 

Udeområderne er desuden opdelt, og det går også 

fint. Børnene er gode til at finde på, og det virker 

til at der er færre konflikter. 

 

2. Kommentering af ny tildelingsmodel. 

Materiale er tidligere udsendt pr. mail. 

 

JPM gennemgår, og MSP tager notater til 

høringssvar, som sendes til alle medlemmer her og 

vedlægges referatet. 

3. Orientering om organiseringen af 

undervisningen i den fortsatte 

Coronaperiode. 

Vrå: Højskolen og ICV har tilbudt til med lokaler 

inde som ude. Håndvask og håndcreme bruges 

flittigt. Der er desuden en del ture ud af huset. 

Regler omkring bus er også på plads. 
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Løkken: stor fokus på tværfaglig udeundervisning, 

hvilket er fint i tråd med vores udeskole 

certificering. Hallen og GVL har også tilbudt sig. 

 

Fjernundervisningen både i Vrå og i Løkken kører 

også godt med hjælp fra digitale hjælpemidler. 

 

9. klasse vil modtage fjernundervisning efter den 

oprindelige dato for læseferien frem afgivelsen af 

de endelige standpunktskarakterer. 

 

Meget fra hverdagen indikerer, at mange børns 

trivsel er steget under de corona-forhold, som gør 

sig gældende pt. Et par af forklaringerne kunne 

være, at børne er mere ude og bruger deres krop 

mere samt at legegrupper er defineret. Måske den 

kortere skoledag betyder noget.  

 

Skolen vil sørge for, at det evalueres, hvordan vi 

tager de positive ting, som den anormale hverdag 

frembringer, med over i en mere normal hverdag. 

 

Den nye serviceleder har klaret opgaven med alt 

det praktiske til UG – samme gælder pædagogisk 

leder, som også har tre matrikler. 

 

Aula har fungeret OK – vi skal dog huske at følge 

op på erfaringerne med Aula. 

 

Vi vil gerne lave en afslutning/dimission navnlig for 

9. klasse på en eller anden måde – digitalt eller på 

anden måde. 

4.   

5.   

6.   

7.   

Evt.  

 


