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Formøde for forældrerepræsentanterne 
afholdes fremadrettet dog ikke denne dag. 
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Dirigent: Ole Sønderup 

Referent: Finn Rigét 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Tilstedeværende: 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole 
Sønderup, Annette Nerup Jakobsen, Fozia 
Shah.  

Marian Weng, Latifa Mojib, Susanne B. Jensen  

Elevråd: Ali og Melike  

Rikke Rubek, Finn Rigét, Jimmi Riber Brønd.  

Arno Hurup Christiansen  

Afbud: Diana Hemdrup, Said Idrissi 

Pkt. 0  

Referat fra sidste møde:  

 Vi har udskudt foredraget med Lars Netteberg 

Rikke Rubek fortæller om APV’en fra d. 6. 
marts: 

- vi nåede lige at holde det inden 
coronaen, og endda med spisning 

- spørgeskema denne gang, anbefalet og 
givet af Arbejdstilsynet  

- 12 workshops rundt på skolen 
- der bliver lavet en handleplan ud fra 

svarene som bliver præsenteret for SB 

Pkt. 1 

Diverse og refleksion 

  

Pkt. 2 

Elevrådets punkt. 

  

Coronaundervisningen har været udfordrende 
for nogle idet der godt kunne være mange 
lektier/fjernundervisning at lave hjemme. 

Elevrådet laver næste skoleår en 
velkomstvideo for at få nye medlemmer. Håbet 



er at få flere, og seriøse, medlemmer ind i 
rådet. 

Snackautomaten er lukket lidt endnu for at 
undgå smitte i disse coronatider. 

Pkt. 3 

Præsentation af Jimmi, vores nye 
SFO-leder 

Præsenterer sig selv, startede 15. april og 
sidder på kontoret i Indskolingen. 

  

Pkt. 4 

Status og svar på mange spørgsmål 
vedrørende corona-perioden, se 
vedhæftede bilag 

● de store klasser, 6.- 9., starter med 25 
timer om ugen i næste uge 

● pauserne bliver administreret af 
eleverne og lærerne i de zoner som 
hver klasse er tildelt. De store elever må 
ikke forlade skolen alene i det tidsrum 
de er i skole 

● der bliver hele tiden talt med eleverne 
om at de skal holde afstand, samtidig 
med at man husker at børn er børn 

● fremmøde: Rikke viser grafer for 
fremmødet i coronaperioden 

● d. 8. juni kommer der nye retningslinjer, 
og derefter begynder skolen at 
planlægge dimissionen og 9. klassernes 
sidste skoledag 

● sorggruppen fungerer også i disse tider, 
og lærerne holder stadig øje med om de 
har brug for hjælp 

● 3. klasserne har det rigtig godt i 
Overbygningen, hvor de både har deres 
nuværende lærere samt kommende 
lærere 

● dobbeltlærer i klassen frem til 
sommerferien 



Pkt. 5 

A. Meddelelser:  
B. Formanden 
C. Skole, plus info om Unicef RS 
D. SFO 
E. Forældreforening herunder 

banko 
F. Øvrige  

  

 

A. Ingen meddelelser 
B. Ingen meddelelser 
C. Ingen meddelelser 
D. SFO’en planlægger netop nu, hvordan 

SFO’en skal åbnes op til almindelige 
åbningstider i næste uge 

E. Har afholdt online bestyrelsesmødet, og 
aflyst Banko-arrangementet - tygger lidt 
på ideen om at lave et online banko 
arrangement 

Pkt.6 

Eventuelt 

 Næste møde d. 17. juni kl. 16.00 i 
Overbygningen 

    

  

 


