
Skolebestyrelsesmøde Karensmindeskolen  d. 11. januar 2021 kl. 
18.30 
 
Deltagere: Benjamin Holst, Birthe Boysen, Bjørk Krogshave, Henrik Salomonsen, Kim Pedersen, 
Malene Jakobsen, Mathilde Nielsen, Morten Højriis, Tonni Rasmussen, Anette Uhrenfeldt, Lilli 
Rasmussen, Louise Kaasgaard, Henrik Weinkouff, Jette Poulsen 
 
Elevrådet: Sarah Aaen, Marcus Boysen 
 
Fraværende: Tonni  
 
Du har følgende forberedelse: læse bilag 
  
Dagsorden (mødeleder er bestyrelsesformanden og i dennes evt. fravær næstformanden) 
 

18:30 – 18:45 Elevrådet 
 
 
Referat: 
Der har ikke været afholdt elevrådsmøder den seneste tid, men en del aftaler er i hus. 
Racsme/sexcisme bliver et tema på en anderledes dag, gerne hvor ældre elever underviser 
yngre elever. Også personer udefra til oplæg og debat. 
Der er planlagt dage med dresscode igen. Helst når man er tilbage - men kan den afvikles i 
perioden med online? 
Vedr. udearealer er der konkrete ønsker til indkøb af fodboldnet m.m. Et par repræsentanter 
kommer til HW. 
Formanden vurderer, at der er styr på rammerne for fjernundervisningen denne gang. 
Eleverne er der til tiden, men efterspørgsel at Ugeplan bruges mere til lektier med angivelse 
af tidspunkter, opgaver m.m. 
 

  

18:45 - 19:45 Orientering om forhold ved hjemsendelse af alle skolens elever. 
 
Følgende emner drøftes under punktet. Ønskes andre punkter føjet på, bedes man kontakte 
Henrik. 

● Beskrivelse af organiseringen af fjernundervisning for 4. - 10. årgang. D. 4. januar 
var første dag med fjernundervisning og her var planlagt ét møde med eleverne, så 
lærerne kunne bruge resten af dagen til organisering af undervisningen. 

○ Valg af lektioner i skemaet samt organisering af undervisningen. 
○ Begrundelse for antallet af online lektioner, 3 x 2 lektioner om dagen. 
○ Tanker om skemaet hvis der kommer en forlængelse af elevernes 

hjemsendelse.  
● Definition af begrebet “Nødundervisning”, som det er fortolket på 

Karensmindeskolen. Se eventuelt: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-cor
onavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/grundskoler#9995db57
d9354351a26983605effc00f  

● Sårbare elever. Elever kan være sårbare i forhold til flere faktorer (fagligt, socialt, 
udviklingsmæssigt, etc.), og indsatsen over for eleverne er forskellig i forhold til 
elevernes alder og situation. Vi har iværksat indsats over for nogle af skolens sårbare 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/grundskoler#9995db57d9354351a26983605effc00f
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/grundskoler#9995db57d9354351a26983605effc00f
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/grundskoler#9995db57d9354351a26983605effc00f


elever i Børnekontoret, ved nødpasningen, fokus fra klasselærere der melder tilbage 
til ledelsen vedr. indsats samt 10. årgang. 

● Afvikling af møder i perioden med hjemsendte elever. (Der er d. 5. januar kommet 
en skærpelse af forsamlingsforbuddet sam opfordringen til at “bliv mest muligt 
hjemme” og “aflys alle aftaler, hvis det er muligt”.) 

● Personalesituationen under den lange periode med Covid-19 og den nu frygtede 
Cluster B117.  

● Fokus på kommunikation mellem skole og elever samt skole og hjem. Med tanke på 
sidste mødes punkt vedr. “Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt 
skoler og SFO i Rebild Kommune”, hvor der generelt var plads til forbedring vedr. 
skoleledelsens kommunikation. Der ønskes en drøftelse af fokuspunkter ved 
fremtidige kommunikation. 

 
Referat: 

● Endnu uvist om hjemsendelsen forlænges, men indtil videre planlægger vi efter, at 
der er fjernundervisning for alle årgange. 

● Der er en generel positiv oplevelse af fjernundervisningen, som lærerne planlægger 
og gennemfører pt. På samme vis er der mange lærere, der har meldt tilbage, at 
eleverne gør det virkelig godt. 

● Vi har de to første uger haft faste tidspunkter (tre moduler a. 1½ time) for 5. - 9. kl. 
alle ugens fem dage med pauser på 45 min. Det er i stor grad de fag/lærere der 
normalt er på, som nu har online undervisning. Efter de to første uger forventes 
mindre justeringer af skema med fokus på at sikre minimumstimetal i dansk, 
matematik og historie. 

○ 5. - 9. årg. får måske enkelte dage til f.eks. kl. 14.30. 
○ 4. årg. får evt. udvidet skoledagen i op til tre dage med et ekstra modul. 

Nogle udtrykker, at det er positivt, at der er tid til også at lave andet end 
være på meet/komme ud/mødes med andre evt. 

○ 0. - 3. årg. forventes online nogle dage om ugen fra uge 3, hvis 
hjemsendelsen forlænges. Fokus bliver ikke på faglige opgaver men på at 
styrke det sociale/elevernes trivsel. Ugeskema vil fortsat anvendes til de 
faglige opgaver. Der forventes i et vist omfang, at der er behov for hjælp fra 
forældre med at komme online.  

○ Ønske om ideer til pauserne:-). Elevrådet tager initiativ til at udarbejde en 
ideliste. Vi takker:-).  

○ Ideer til variation i undervisningen. 
● Nødundervisning er et begreb, der dækker over, at vi i en periode med 

fjernundervisning er underlagt “mildere” faglige krav. F.eks. er det accepteret, at det 
ikke er muligt at gennemføre praktisk/musiske fag på det faglige niveau, som vi kan 
når eleverne eleverne er her. 
Fjernundervisning er et pædagogisk værktøj, som vi har princip for på KM - altså 
noget vi arbejder med også i perioder uden nedlukning. 

● Vi har tilbud om særligt tilrettelagt undervisning på skolen for enkelte sårbare elever. 
Vores inklusionsvejleder har kontakt til hjemmene efter anmodning fra klasselærere.  

● På 10. årg. er der nu omkring 15 elever, der møder op dagligt til fysisk undervisning.  
 

19:45 - 20:00 Samarbejde med Øster Hornum 
 
Henrik har været i Øster Hornum og ønsket den nyansatte skoleleder Lars Reidar Vinding 
Salomonsen velkommen til kommunen og det fremtidige samarbejde.  

  



Kort orientering om den nuværende situation og planlægning. 
 
Referat 
Henrik har på Karensmindeskolens vegne startet samarbejde med ny skoleleder fra Ø 
Hornum Skole. Den første aktivitet der samarbejdes om er i forhold til at modtage Ø Hornum 
elever til vores kommende 7. årg. Første aktivitet forventes at blive online møder i nærmeste 
fremtid. Måske med fagligt indhold. 
 

20:00 - 20:35 Skolens udbygningsplan i forhold til kapacitetsudfordringen, første og anden etape 
 
Der har nu været en række møder, der møde for møde har afdækket udfordringer opgaven 
med at have klasselokaler til samtlige klasser.  
Udfordringerne har vist sig ved at påpege “overbookede” eller direkte manglende faglokaler, 
hvilket tydeliggøres ved den fremtidige kontraktperiode, hvor problemorienteret 
undervisning og fokus på kreativitet er de kommende temaer.  
Under mødet anskueliggøres udfordringerne, og der findes belæg for disse i bilaget til dette 
møde (viser belægning i faglokaler ved forskellige elevtals scenarier). 
 
Referat 
Gennemgang af oversigt (ligger sammen med dagsorden), som viser, at vi ikke har positioner 
nok i faglokaler, og at vi mangler klasselokaler til ekstra 7. og 8. klasse. Oversigten danner 
grundlag for de første møder vedr. kommende udbygning. 
 
Første udkast til udbygning i 2021/2022 kan indeholde max tre af disse fire behov: 

et N/T og billedkunstlokale i indskolingen (i indskolingsområdet) 
et N/T lokale til mellemtrin (i mellemtrins området) 
et ekstra naturfagslokale til udskolingen (evt. for enden af 10. kl. gangen) 
nye forberedelseslokaler til personale, da lok. 30 og 31 skal bruges til klasser. 
 

HW vil i processen være undersøgende ift. fysiske rammer på kommunens andre skoler. 
 
Skolebestyrelsen efterspørger politiske visioner i forhold til udbygning af 
Karensmindeskolen. Der er bredt set en oplevelse af for lidt plads på Karensmindeskolen. 
 
Hvordan kommer vi videre ift. at “blive hørt/forstået”?  
 

 

 20:35 – 20:55 Generel orientering fra ledelse/formand/pædagogisk råd 
 
Eventuelt en orientering fra lokalafdelingen af “Skole og forældre”. 
 
Referat 
Medlemmer af foreningen oplever, at man har været med til at skabe ro på tværs af skolerne. 
Foreningen oplever at blive hørt og at være i en god udvikling. Der er en oplevelse af “en 
åben dør”/et talerør ind til Rebild Kommune. Foreningen har møde med skolechef Lene 
Hvilsom i næste uge. 
 

  

20:55 - 21:00 Afrunding/eventuelt  
1. Vedr. opstart af Mini-SFo d. 1. april. 
2. Forslag om en pause i kommende online skolebestyrelsesmøder 

 



 

Karensmindeskolens bestyrelsesmøder 
Skolebestyrelsens møder fokuseres på drøftelse og dybdegående debat af et tema/emne 
med henblik på etablering af politikker og retningslinjer. Møderne starter med indledende 
enighed om dagsorden, orientering fra Elevrådet og herefter behandling af dagens 
emne/tema. Der afsættes sidst på mødet en ½ time til orientering fra ledelse, formand og 
pædagogisk råd. Kan det ikke nås på mødet orienteres efterfølgende pr. mail. 

Møderne er arbejdsmøder og der aftales evt. workshops i udvalg mellem møde ved behov. 
Er der behov for udvalg aftales ansvar for fremdrift/proces, deltagere samt deadline, på 
bestyrelsesmødet. 

Dagsorden til bestyrelsesmøderne aftales på et formøde mellem skoleleder og formand – 
dette ca. en uge før bestyrelsesmødet. Punkter til mødet skal meldes ind til 
skoleleder/formand senest 10 dage før det aktuelle bestyrelsesmøde. Skoleleder sender 
dagsorden ud til bestyrelsen umiddelbart efter afholdt formøde. 

Referent: I reglen skolelederens souschef. Er souschefen fraværende tager et 
bestyrelsesmedlem referat (dog ikke formand eller skoleleder grundet disses ansvar for 
dagsordens eksekvering).  

Referat: Godkendelse sker ved at svare på referat fremsendt pr. mail indenfor en uge efter 
mødets afholdelse. Kommenteres ikke på referatet indenfor 3 hverdage er det lig med 
stiltiende accept af referatet og dermed godkendelse.  

 

Mødeplan – skolebestyrelsesmøder skoleåret 2020/2021 & 2021/2022 

3. Begyndende planlægning af skoleåret 21.22, 
 
Referat 

1. Endnu uvist hvordan overgangen pr. 1. april bliver. Der samarbejdes herom mellem 
skole og børnehave. 

2. Der bliver pauser fremadrettet 
3. Der afventes kommunale aftaler i forhold til den nye arbejdstidsaftale  

 
 
Godt nytår til alle:-) 
 
 

Dato  Tidspunkt  Emne 

27.08.2020  Kl. 18:30-21:00  Bestyrelsesarbejdet startes op.  Drøftelse af 
høringssvar specialområdet. opfølgende arbejde med 
princip for digitalt univers. 



24.09.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

 Karensmindeskolens udbygning. 

28.10.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

24.11.2020  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

11.01.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

04.03.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

08.04.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

05.05.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

21.06.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

Sommerferie 

26.08.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Opstart 

29.09.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

26.10.2021  Kl. 18:30-21:00    



 

(Kl. 18.00-21.00) 

29.11.2021  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

13.01.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Beslutning om valgproces inkl. rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer/markedsføringsstrategi 

23.02.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

22.03.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Valg (afhænger af forvaltningen procesplan) 

09.05.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

  

20.06.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Konstituering af ny bestyrelsen og afslutning for 
afgørende bestyrelse 

Sommerferie 

26.08.2022  Kl. 18:30-21:00 

(Kl. 18.00-21.00) 

Opstart og aftaler for det nye år i ny bestyrelse + evt. 
tema 


