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Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 22. april 2020 
  

  
Dato: Onsdag d. 22. april, 2020 
Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 – mødet er 
afkortet grundet Corona 
Sted: Virtuelt 
 
 

Deltagere: Henrik Taastrøm, Lea Busck Mellor, Grethe Bremer, Lisbet Hartwell, Louis Messell, Vibeke 
Lütken, Marianne Leonard Kring, Trine Broe Rasmussen, Seija Daugaard, Camilla Kofod-Olsen, Else Jensen, 
Anne Kongsbak, Karina Lyng Jensen, Gert Lorensen, Peter Bech Milsgaard, Annette Baand 
Elevråd: Asmus Flensted-Jensen, Tristan Marcus Pilgaard Gertz 

Afbud: Trine Broe Rasmussen 
Fraværende: Asmus Flensted-Jensen, Tristan Marcus Pilgaard Gertz (Var ikke inviteret til dette møde) 

Dagsorden 
Hvad handler punktet om? Er der særlige ansvarlige 
eller gæster? 
Er det til orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 
eller godkendelse (G)? 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Motivation/indhold til punkt 

 
Kursiv i nedenstående er ikke indskrevet i udsendt dagsorden!  
 

1. Gennemgang af dagsorden (G) 
  

   

          

2. Orientering samt drøftelse om 
genåbning af Skole, SFO/klub og 
dagtilbud 
Fra ledelse og 
medarbejderrepræsentanter. 
 

 Orientering om genåbningen: 

 Proces fra pressemeddelelse til genåbning 

 Ind over en påske uden medarbejdere 

 Rigtig mange planlægningsting ud fra forventninger om, hvordan det ville blive 

 Retningslinjer udstukket – og tilrettet undervejs 
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o Håndvask er nok ikke spritte børnenes hænder – der er kommet en vejledning fra 

sundhedstjeneste 

o Hvem kan/må komme i dagtilbud/skole 

o Hvilke medarbejdere kan møde på arbejde 

o Afstand men nærhed. ”Børn er børn” – retningslinjer til voksne… 

 

 Vi havde mange tanker i store dele af påsken om, at vi ville starte onsdag den 15/4 – men 

efter god sparring med Fagsekretariatet og andre ledelser besluttede vi at vente til 

torsdag 

 Der blev sendt et klart signal: Vi måtte først starte op igen, når vi mente at vi kunne leve 

op til retningslinjerne. 

 Herunder skulle medarbejderne jo også nå at være med i de tanker og indtænkning af nye 

vaner 

 Vi har brugt meget tid på at være i dialog om praksis, bl.a. om hvilke aktiviteter der kan 

gennemføres. Hvordan får vi håndvask tænkt ind i en hverdag i et nyt omfang mm? 

 Men vi har også brugt meget tid på at være i dialog omkring tryghed og nærhed. 

Retningslinjer (de skrevne) op mod menneskelige værdier/udmeldinger på pressemøder 

(”Børn er børn”) 

 Der er børn som har forskellige behov i det at være i de nye ”vaner” 

 

Det strukturelle samt pædagogiske arbejde i dagtilbud ifm opstart 

 I Bison har der været lagt vægt på, at skabe så meget ro og tryghed for vores børn som 

muligt, samtidig med, at vi levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift åbne op igen. 

 Vi har valgt, at tilrettelægge hverdagen, så vi kan være uden for. Børn og voksne er 

opdelt, så de – så vidt muligt, er sammen med de samme hver dag. Vi har ligeledes taget 

højde for, at det så vidt muligt, har været den samme voksen fra hver gruppe, som har 

kunnet tage imod børnene om morgenen og den samme der hver eftermiddag siger farvel.  
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 Der åbnes kl. 7.30 og lukkes kl. 16.30 (16.00 fredag) på hver gruppe, for at mindske 

kontakt mellem børn og voksne på tværs. 

 Fordelingen af grupper er lavet som følger: 

 Der er en gruppe med 25 elefant/giraf børn og tre voksne ved Kræshuset – her er børnene 

opdelt i tre basisgrupper, med hvem de fast spiser, vasker hænder, tager på ture etc. Der 

vil dog om morgenen og eftermiddagen samt på tidspunkter af dagen, kunne være børn 

som leger med hinanden på tværs af grupperne. 

 Bisonbanden med 31 børn og fire voksne er ved Ryekol (Den sorte spejderhytte). Børnene 

er opdelt i fire basisgrupper. 

 Elefantgruppen med 16 børn og 2 voksne er på en del af børnehavens legeplads – med 

base i Halmhuset. Elefanterne er opdelt i to basisgrupper 

 Girafferne med 16 børn og 2 voksne er på en del af børnehavens legeplads – med base på 

Terrassen. Girafferne er opdelt i to basisgrupper. 

 Derudover er der i Bison en fast voksen omkring toiletterne, som hjælper børnene og 

sørger for at spritte af og sikre hygiejnen. 

 I vuggestuen prioriteres det også, at børnene er så meget ude som muligt. 

Børnene er delt i tre grupper – to grupper med 7 børn og to voksne samt en 

gruppe med 4 børn og 1½ voksen. 

 

 I det pædagogiske arbejde lægges der stor vægt på, at skabe genkendelighed for børnene, 

så rutinerne bliver genkendelige ift. også at arbejde med de nye strukturer.  

 Det prioriteres ligeledes, at børnene kan være sammen og også røre ved hinanden uden at 

det gøres forkert. Vi bestræber os på, at skabe så meget naturlighed som muligt for 

børnene i en anderledes tid. 

 Ift. Hygiejne er toiletterne i Bison inddelt så de to gruupper har deres egne toiletter og 

indgang hertil. Det samme gør sig gældende for Bisonbandegruppen på Ryekol, hvor hver 

gruppe har deres eget toilet. I vuggestuen og i Kræshuset har dette ikke været muligt, men 

med et øget generelt fokus på rengøring og afspritning er det også i orden. 
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 Der er bestilt håndvaske til udendørs vandhanerne i Bison – dem glæder vi os til at få sat 

op – forhåbentlig i denne uge.  

  

 Det strukturelle samt pædagogiske arbejde i Skole, SFO/klub ifm opstart 

 Skoledagen er fra 8.10-13.15 – genkendelige ringetider 

 Kommunal besluttet åbningstid: 7.30-16.30 (16.00 fredag) 

 

 Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen har været, at der skal arbejdes i mindre hold og i 

mindre grupper.  

 Der er inddelt i årgange – ikke på tværs af årgange, personale/elever inden for egen 

årgang 

 Inddelt i hold – inddelt i grupper 

 Der kan blive tale om at skifte grupper/hold efter et stykke tid. 

 Der er taget mange sociale hensyn ind i inddelinger 

 Vi har opfordret til at legeaftaler er inden for hold (og gerne 

grupper) 

 Sundhedsstyrelsen skriver bl.a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 Årgangene har deres eget inde-/udeområde inkl. indgange, vaske og til dels 

toiletter 

 Håndhygiejne – håndvask – og her er der jo nok ikke overraskende opstået 

udfordringer ift. tørre hænder – der kommer en anbefaling fra 

sundhedstjenesten 
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o Der er i skolen tale om en nødundervisning – som vil være udgangspunkt i, hvad 

der kan lade sig gøre. Det betyder, at der kan være fag der ikke ”læses”, som de 

plejer. Eller fag, som slet ikke gennemføres. ”Nødundervisning” betyder også i 

denne forbindelse, at der ikke kommer et efterkrav på timer. 

o Aktiviteter: 

 Haletudser 

 Ture ud af huset – Gå- og cykelture 

 Der er indrettet klasserum med det rette antal kvadratmeter 

  

 I SFO er børnene også ude hele dagen. Her er børnene som udgangspunkt opdelt i de 

årgange, som de også er sammen i om formiddagen.  

 I klubben har vi valgt, at børnene bliver I de klasser/udeområder de er i – i skoletiden. 

Dette for at mindske smitterisiko, da det ikke er muligt pt at sikre den optimale afspritning, 

hvis vi åbner for klubben.   

 Der er ikke eftermiddagsmad, da dette ikke er muligt for os. Både i SFO/klub og i 

vuggestue/børnehave efterspørges dette – så vi glæder os til, at der bliver åbnet mulighed 

for dette igen. 

 Ift SFO – vil der blive skrevet ud i ugebrevene, hvordan der arbejdes i SFO – for at kunne 

skabe tryghed hos forældrene ift at opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

. 

 Økonomi – ressourcer 

o Vi har entreret med ekstra personale – særligt her i starten (kr. 25-30.000 om 

ugen) 

o Indkøb af materiel – mobile håndvaske 

o Udmeldinger i sfo/klub – ca. kr. 20.000,- pr. md. 

o På et pressemøde den 10. april: Økonomisk kompensation for merudgifter i 

forbindelse med genåbningen. Pt. er der uklarhed om, hvordan dette vil komme til 

at foregå. Vi fører regnskab, som vi kan indberette, når, der er afklaring.  

 

 Planlagte aktiviteter 

Skolen: 
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o Der vil blive tale om aflysninger af møder og arrangementer – og flytninger i det 

omfang det er muligt 

o Lejrskole for 4. årgang – Skagen i maj 

o Fælles udeuge i undervisningen – der arbejdes pt rigtig meget med dette. Men 

”Fællesskabet” skal gentænkes. 

 

Bison: 

o Grillaften/arbejdsfredag 

o Forældremøder 

o Bisonbandens opstart på skolen er meget afhængig af de nationale udmeldinger, 

der kommer. Pt. er der fundet en god løsning for børnene ift. at de er i udegruppe 

ved Ryekol. 

o Der indtænkes sammenhænge ift. personale forud for, at der startes i 0. klasse 

 

 Vejret er godt – men vi er klar til at flytte aktiviteter 

o Telte klar – tak til GRiF 

o Den store del af hallen er ikke benyttet 

o Gode indrettede indeområder på skolen 

o Bisongrupper er ”øvede” i udeaktiviteter i al slags vejr og der er tænkt ind, 

hvordan børnene vil kunne komme i læ og fortsat holde afstand. I Bison kan der 

åbnes kontrolleret indenfor. 

 

 Strategi for nye børn i vuggestue og børnehave 

o Ved modtagelse af nye børn i Bison, opfordres forældre til, at komme og være med 

udenfor på legepladsen. Kontakten til andre børn skal minimeres Barnet med 

forældre vil modtages af den faste kontaktvoksen omkring barnet, som vil sikre en 

tryg opstart i Bison 

 

 Tanker og kommentarer til lukningsperioden 

o Der var forskellige måder at gribe lukningsperioden/fjernundervisningen an. 

Overordnet var målet at holde fast i fornemmelsen for tilhørsforhold til 
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institutionen. Alt sammen med en uvished fra start om, ikke at kende til 

tidshorisonten. 

 Løbende kontaktbeskeder 

 Dagsbreve – med undervisningsplan 

 Opringninger 

 Team – virtuelle møder 

 Udlån af materiel 

o Der har været enkelte beskeder undervejs omkring meget ambitiøse 

undervisningsplaner 

 Det var der dialog omkring – forventningsafstemning. 

o Nødpasning i nedlukningsperioden – Nødpasningen har primært været i Bison – 

der blev kun åbnet på skolen, når der ikke var børn tilmeldt fra Bison 

 

 6. klasse – der er fortsat fjernundervisning og Peter har tæt kontakt til lærerne. Vi ved 

endnu ikke om og hvordan de evt. starter op igen efter 10. maj. 

 

 Legeaftaler efter Bison/Skole 

Hvad er bestyrelsens holdning – skal bestyrelsen melde en holdning ud? 

Bestyrelsen opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger – hermed link til disse.  

Brev til forældre i forbindelse med genåbning af dagtilbud og grundskoler 

 

 Strategi for opstart og info ift. kommende 0. klasse 

Efter 10. maj forventer vi, at blive afklaret om, hvorvidt det bliver muligt for Bisonbanden 

at starte på skolen. Vi vil sørge for, at skabe en sammenhæng for børnene – også selv om 

det ikke bliver muligt at starte. 

Hvis det ikke bliver muligt at afholde det aflyste forældremøde, vil de oplysninger der 

skulle være givet på mødet blive udsendt skriftligt. 

    

       

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-med-genaabning.ashx?la=da&hash=D17DDE2F630A16B773DC525E136B28CA2A706DA5
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3. Åbent punkt med tanker og 
kommentarer til lukkeperioden 

 

  Input fra forældre i forhold til lukkeperioden og fjernundervisningen. Der var en oplevelse af, at 

der var lidt opstarts vanskeligheder, men at det blev fint undervejs. Fx brugen af IT – har været 

rigtig godt.  

 

En gevinst har været, at man som forælder har kunnet følge sit barns skolegang. 

    

4. 
  

Særlige retningslinjer ved 
elevfravær 

  Særlige retningslinjer ved elevfravær 

o Sygdom, ekstraordinær fri, ulovligt fravær 

o Der kan være bekymringer i ”forskellige lejre”.  

 For lidt >< for meget retningslinjer. 

 Børn i risikogruppe 

 Børn fra hjem med tilknytning til risikogruppe 

 Børn fra hjem med COVID19 i hustanden 
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o Fra Sundhedsstyrelsen står der: 
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o KL fortæller, at det skal registreres som ulovligt fravær, hvis eleverne holdes 

hjemme fra skole på trods af skolens opfordring til a de kommer i skole. Der er nu 

indført en kategori ”Corona bekymring”, som er under ulovligt fravær. 

Der skal ikke indberettes til Kommunalbestyrelsen ift. ulovligt fravær i denne periode. Det 

betyder, at der ikke vil blive tale om tilbagehold af børnepenge 

 
 

5. 
  

Spørgsmål til årsberetningen  Der er ikke indkommet kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen 
 
Bestyrelsen for den kommende valgperiode er efter et fredsvalg.  
Forældrerepræsentanter for Bison i perioden 1. august, 2020 – 31. juli, 2022: 

 Mille Munk Jørgensen 

 Signe Sørensen 

 Anne Wessel Liebum 

 Seija Daugaard (Suppleant) 
 
Forældrerepræsentanter for Gl. Rye Skole i perioden 1. august, 2020 – 31. juli, 2024: 
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  Henrik Taastrøm 

 Trine Broe 

 Vibeke Lütken 

 Mia Pollmann (Suppleant) 
 
I bestyrelsen er følgende fortsat valgt ind i valgperioden 1. august, 2018 - 31. juli, 2022: 

 Louis Messel 

 Lea Mellor 

 Grethe Bremer 
Der vil senere på året – inden sommerferien – blive afholdt et konstituerende møde. 

 

6. Andet  Henvendelse fra Bjedstrup Skoles Bestyrelse. De har inviteret til et virtuelt møde ift den nye 

skolestruktur – ”#21. Peter og Henrik deltager. 

 

7. Punkter til kommende møder  Næste bestyrelsesmøde er den 13. maj, 2020. Vi afventer hvilke muligheder, der vil være på det 

tidspunkt. Det er en god mulighed for Virtuelt møde. Henrik og Peter sammensætter en 

dagsorden. 

 

 

 
Pr. 27-04-2020 har alle mødedeltagere godkendt referatet via besked i Aula. 


