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REFERAT 
 
A. GENERELT  

- Godkendelse af dagsorden 

- Punkter til dagsorden – der kom et punkt til eventuelt.  
 

B. DRØFTELSER  

- Nyt fra ledelsen 

Vi har haft en god skolestart, selvom vi var spændte på, hvordan det blev at vende tilbage i 

klasserne – men stadig med coronaretningslinjer. Vi taget imod nye 0. klasser på en 

corona-tilrettelagt facon. Det var så godt, at vi overvejer at gøre det på samme måde 

fremover. Det skal vi have evalueret på.  

Vi har startet to nye specialklasser, der som altid giver lidt arbejde her i opstarten, hvor de 

skal finde ind i de nye rammer.  

Vi har ansat en ny pædagog i vores sfo, som primært er sammen med vores nye 

specialklasse i indskolingen. 

 

- Status på COVID-19 

Corona fylder rigtig meget fortsat. Vi har meget opmærksomhed på at overholde alle 

retningslinjer – og følger nøje Aarhus Kommunes grundige guide til hvad vi skal gøre, hvis 

der er smitte blandt medarbejdere, elever, forældre og hos ’nære kontakter’. (Se den evt. 

her)  

Retningslinjen fra Børn og Unge er, at hvis man har bare ét af symptomerne skal man 

testes. (Med mindre egen læge giver tilsagn om at fx hovedpine er pga. kendt migræne.) 

Medarbejdere skal testes, hvis de har symptomer eller har været ’nær kontakt’ med en 

smittet. Alle tests hos medarbejdere har været negative. 

De to børn, der har været smittet, har – som Ditte skrev på Aula – ikke været på skolen 

siden før sommerferien. 

 

Børn og Unges kriseledelse arbejder sammen med de faglige organisationer på, at 

medarbejdere skal kunne testes hurtigt som andre kritiske fagpersoner. Det begynder at 

blive svært, at få dækket personalefravær ind, når folk skal vente så længe på test/svar.  

 

Meldingen fra Børn og Unge (efter vejledning fra sundhedsmyndigheder) er, at der ikke er 

nødundervisning på vej. Ved valgfag på tværs af klasser, skal vi være særligt 

https://www.aarhus.dk/media/45275/naar-et-barn-eller-en-voksen-er-testet-positiv-for-covid-19-i-dagtilbud-skole-og-ungiaarhus.pdf
https://www.aarhus.dk/media/45275/naar-et-barn-eller-en-voksen-er-testet-positiv-for-covid-19-i-dagtilbud-skole-og-ungiaarhus.pdf


opmærksomme på afstand og på at rengøre overflader. Alle faglokaler har fået rense-kits 

ud. Børn må gerne hjælpe med at gøre rent, men kun med vand og sæbe. 

Desinfektionsmidler må kun bruges af de voksne. 

 

- Valg til bestyrelsen 

Der er en ny forælder, som har meldt sin interesse for at stille op til skolebestyrelsen – og 

der er én mere, som meldte sig lige før sommerferien.  

Marie og Ditte tilrettelægger ny valghandling som skrevet til forældrene før ferien.  

 

- Chrome-books  

På torsdag kommer der Chromebooks til elever i 2.-9. klasse. Eleverne får dem udleveret i 

gymnastiksalen og går derefter i klassen og logger ind, så de bliver registreret.  Elever og 

forældre informeres om, hvordan de skal håndteres.  

2.-3. klasse skal indtil videre ikke have dem med hjem – de bliver låst inde på skolen - men 

4.-9. klasse skal. Forældrenes opgave bliver at hjælpe med til, at Chromebooken er opladt 

til en ny skoledag hver dag.  

Hvis Chromebooken går i stykker som et hændeligt uheld, betaler skolen for en 

ny/reparation. Hvis Chromebooken går i stykker, fordi et barn har handlet uforsigtigt eller 

ødelagt den med vilje, er det familien, som er erstatningsansvarlige (evt. via egen 

indboforsikring). 

Der kommer info på Aula inden torsdag, men det meste forældreinfo findes her på 

aarhus.dk. 

 

Spørgsmål: Skal der kommunikeres noget ud til klubben? Kan børnene få dem/taskerne låst 

inde derovre?  

Det aftales, at Simon tager fat i klubben, så de er opmærksomme fra starten.  

 

- Nyt fra medarbejderne 

Lærerrepræsentant: Der er generelt en stemning af, at det er fedt at være sammen med 

alle elever i ét lokale igen. Der er stor tilfredshed med at kunne undervise ’rigtigt’ igen.  

Men der er stor opmærksomhed på corona fra personalets side, og der lurer en bekymring 

om, at når vi er sammen med mange i små tætte lokaler, stiger smitterisikoen. Der er ingen 

panik, men stor opmærksomhed på os selv og hinanden.  

 

Pædagogrepræsentant: I sfo er vi indstillet på, at det nok fortsætter hele efteråret og 

vinteren. Vi snakker om, hvordan det kommer til at gå, når vi skal til at være mere inde pga. 

vejret. Det er svært, at sikre den gode fritidspædagogik, når vi igen skal være opdelt i 

klasser pga. corona-restriktioner.  

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/foelg-med-i-dit-barns-hverdag/chromebooks-til-eleverne/


- Der er mange børn, som bliver hentet meget tidligt. Det er en bekymring hos 

medarbejderne, om det er første tegn på, at de på sigt bliver meldt ud. Vi skal blive ved at 

fortælle, hvorfor det er godt at være i sfo.  

 

Forældrekommentar: Det kan hænge sammen med, at mange er hjemsendte og derfor får 

en mere komprimeret arbejdsdag uden transport. Måske I skal melde ud til forældrene, at 

der fortsat er gode muligheder for leg og aktivitet i sfo’en – også efter 15.30? 

 

 

C. Vores arbejdsgrupper  

- Kommende trafik-event v/Charlotte 

Vi har fået at vide, at der kommer p-kontrol i uge 36; det skal varsles til forældrene på Aula 

og Facebook.  

Vi vil gerne gentage trafik-eventen i september med et par små justeringer. Vi har 

mulighed for at søge midler igen; det kan vi både i år og næste år, fordi vi har 

trafikpolitikken. Vi er i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at få elever til at hjælpe grundet 

corona.  

Måske skal der pakkes poser, som udleveres (pakning og udlevering med handsker)?  

Vi vil gerne bestille en betjent igen; det havde en god effekt sidst.  

 

- Fra ledelsens side er der stor opbakning til at gentage – det kan godt gøres på en 

coronavenlig måde – også med involvering af elever. Ditte vil rigtigt gerne selv deltage.  

Også opbakning fra lærerne i 5. årgang til elev-deltagelse, så de kan gøre noget for deres 

venskabsklasser på 0. årgang. Det skal være et tilbud til dem, der har lyst.  

 

Forældre i de nye 0. klasser skulle gerne have fået trafikpolitikken, hvor der også står, hvor 

man må parkere/standse.   

 

- Pitten make-over 

Marie har lavet en plan for forskellige nedslag i det kommende år, blandt andet:   

 

MadMikkel: kommer første gang den 6. oktober.  

Elevinddragelse: Det er drøftet med en håndværk-og design-lærer, at de små kan sy puder, 

de store kan bygge palle-møbler) Simon kontakter lærerne og drøfter det videre forløb.  

- Kommunikation på Facebook og Aula om hvad der sker i Pitten.   

Indretning: Må vi som forældre reparere og male mm? – Det skal vi have undersøgt.  

Vægmaleri: Det vil være godt, hvis det kan være i november, så det står top-klar til de 

julearrangementer, hvor klasserne ofte låner Pitten.  



 

Principper for sundhed – gruppen vil gerne have det på et møde snart, så vi kan drøfte, 

hvordan vi skal tænke det på Holme Skole. Skal det være sundhed generelt – eller kun mad 

og måltider? Måske vi skal lande på to principper – et om bevægelse og ét om 

mad/måltider?  

MadMikkel vil gerne have en ramme at læne sig op ad, så han ved, hvilken vej skolen 

ønsker at gå, når han går i gang.   

 

Vi kan overveje at læne os op ad WHO’s definitioner omkring fysisk, psykisk og socialt 

velvære.  

 

Input fra ledelsen: Hvis vi beslutter, at vi vil lave principper om sundhed, er det et stort 

emne, hvor der i forvejen ligger mange retningslinjer. Det vil være godt med et udkast, som 

vi først runder i bestyrelsen – dernæst skal det rundt til en inddragende proces blandt 

medarbejdere og elever.  

 

Gården 

Nadia og Christina stikker hovederne sammen inden næste møde og drøfter næste skridt.  

 

 

D. EVENTUELT (18.50 - 19.00) 

1) Karpenhøjturen for 8.-9. årgang – hvad sker der med den?  
Den er ikke planlagt i år, idet det før sommerferien, hvor beslutningen skulle tages og 
planlægningen gennemføres, ikke så ud til at kunne gennemføres pga. corona.  
Ledelsen er pt. i dialog med lærerne på årgangen om, hvad der kan arrangeres for 
eleverne i stedet.  
På sigt – sikkert allerede fra næste skoleår - bliver turen ændret til en overgangstur 
mellem afdeling 1 og 2 i stedet. De giver sammenhæng og god pædagogisk mening.  

  

2) Mårslet Skole har en forældredrevet forening ’Mårslet Skoles Venner’, hvor forældre 
kan være frivilligt medlem for 95 kr/år. Foreningen støtter arrangementer i klasser 
eller på årgange, som der ikke er råd til i skolens budget. Kunne det være en idé hos 
os?  
Idéen er god, men der er ikke umiddelbart nogen forældre i bestyrelsen, som vil tage 
initiativ til noget lignende i Holme.  


