
 

Referat 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tilst Skole 
Tirsdag den 2.  marts 2021 klokken 17.30-19.30 på Teams 

 

Mødeleder: Henriette/Charlotte 
Referent: Jonny 
Afbud: Joakim og Bjørn 

Dagsorden 
 

Referat 

Punkt 1 

Godkendelse af dagsorden og referat  

Ansvarlig: Henriette (5 min) 

a) Godkendelse af 

referat 

b) Godkendelse af 

dagsorden 

 
Referat godkendt 
 
Dagsorden godkendt 

Punkt 2 

Status på tilbagevenden for de yngste 

klasser og fjernundervisningen af de 

ældste elever: Forældre, elever, 

personale og Lone 

• Hvad er gået godt? 

• Hvad udfordrer os? 

 

Ansvarlig: Henriette (30 min) 

 

 
Det er gået godt for eleverne med at komme tilbage. Nogle 
elever skal have hjælp til at komme tilbage fordi de har været 
så lang tid væk. Personalet er kommet godt tilbage. Mindst 2 
timer om dagen er der to voksne i klasse. Generelt har der 
været ros til onlineundervisningen også. 
Der er taget initiativ til trivselsgrupper for udskolingen hvor 
eleverne mødes udenfor med deres lærer i små grupper.  
 
 

Punkt 3 

• Ideer til skolehjemarbejde 

• Indsatser efter opstart 
 

Ansvarlig: Henriette (30 min) 

 

Ideer: 
Fællesforældrerådsmøde  
Spørgeskema 
Kan forældrene inviteres ind i klasserummet online 
Online forældremøder eller årgangsmøder 
Forældrerødderne kunne tage initiativ til arrangement for 
forældrene. 
 
Punktet indsatser efter opstart gemmes til senere. 
 
 

Punkt 4  

Kommende valg 

• Valghandling 

• Dato 

Vi afventer Corona udviklingen i forhold til valg af dato 
Henriette vil producere en valgvideo på vegne af 
skolebestyrelsen eller anden form for information inden for den 
næste måned. Online spørgetime til bestyrelsesmedlemmer 



 

Ansvarlig: Henriette (15 min) 

 

Lone skriver ud i forhold til om der er nogen der ønsker at stille 
op. 
Valghandling over Aula 
 
 

 

 

Punkt 5 

Orientering ved Lone og Henriette (30 

min)  

• Corona 

• Generelle informationer 

 

Orientering om Coronatilfælde. 
Spørgsmål til Corona hjemsendelsesprocedure. 
 
Indsats på anden årgang i forhold til matematik. Konkret 
information kommer når vi kommer tættere på. 
 
Bilag 1 drøftelser i gang på skolen. 
 
Helhedsplanen for Tilst Skole er gået i gang og der er lavet en 
procesplan. Der startes fysisk op efter sommerferien. Der er 
dannet 6 forskellige grupper. 
 
SFO forældreråd etableret. 
 
Henriette skal deltage i et debatpanel i forbindelse med 
kommunalvalget omkring skoler med udfordringer d 15.marts 
 
Punkter til næste møde: 
Procesplan for helhedsplanen 
Budget 
 

Punkt 6 

EVT. og nye datoer for BS-møderne og 

fælles forældrerådsmøde 

Ansvarlig: Henriette (10 min) 

 

SKB – møder: Lone melder datoer ud med skift på dage. Næste 
møde onsdag d.07.04.21 
Fællesforældrerådsmøde d.23.03 fra 19.30 -21.00 
 

 


