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     Mandag den 20. april 2020          267 
 
Fraværende med anmeldt forfald: Elevråd 
 
Fraværende uden anmeldt forfald: Ingen 
 
 
Mødet afholdes over Google Meet. 
 

0. Meddelelser 
- Formanden: Der kommer ansættelsessamtaler 

d. 27. maj 2020 og forældrerepræsentanter må 
gerne sætte kryds i kalenderen. 
 

- Skolen v/Bjarne Nielsen: Ingen meddelelser ud 
over information ud fra nedenstående punkter. 
 

- Medarbejderne: Ingen meddelelser. 

 
1. Status under COVID-19  
- Orientering v/Bjarne Nielsen: I forhold til 

Skolebestyrelsens tilsyn ved genåbning af 
skolen. 

• Tirsdag, første dag blev brugt til at aftale 
med personalet hvordan genåbning 
skulle forløbe, til fremadrettet 
planlægning og til hvordan de skulle 
modtage børn om onsdagen. Ledelsen 
havde været i dialog i påskeferien. 

• Der er god plads til de elever, der skal 
være i skole. 

• De er kommet godt i gang og de første 
dage er brugt til at tilpasse eleverne den 
nye måde at gå i skole på. 

• 0-5 kl. samt specialklasserne er startet 
op onsdag, dog er de ældste fra 
specialklassernes opstart rykket, da der 
skulle være styr på vask og toilet forhold 
til dem alle. 

 
 
 
Hvor stort er antallet af fraværende børn og i 
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hvilken grad tager skolen ansvar for 
nødundervisning af de børn der har krav på det: 
 

• De fleste er mødt op, det er kun ca. 
10 børn der har været fraværende fra 
0-5 kl. Et par enkelte familier har 
valgt ikke at sende deres børn afsted 
pga. smittefare og familieforhold. Det 
resterende fravær menes umiddelbart 
at være alm. fravær. 

• Der undervises med Google Hangouts 
i de delte klasser, så de kan følge den 
samme undervisning og her kan de 
fraværende børn kobles på hjemme 
fra som fjernundervisning. 

• SFO – Der er ikke mange børn i SFO 
ca. halvdelen mødte op. Meget få 
børn i morgen- og sen eftermiddags 
SFO. 

Hvordan trives børnene i den nye                            
hverdag og hvad gør personalet for at gøre 
eleverne trygge? 

• Eleverne i de minder klasser på skolen, de virker 
ængstelige og de sidder med stort mellemrum 
imellem sig og taler ikke så meget sammen. De 
har fået nye pladser er ca. 10 elever i hver 
klasse, så de skal lige finde sig selv og de nye 
rytmer. 

• Der er undervisning fra kl. 8.10-13.25 og der er 
derfor opsyn med de elever, der venter på 
bussen. 

• Trivsel hos 6-10 kl. Der er lavet planer for 
Google meet, så de har en plan for en uge til 
alle deres møder. 

• De træner nu opgaverne i fagene mundtligt. 
• Deres eksamener er aflyst og får i stedet 

standpunktskarakter i løbet af juni måned.  
• Lærerne forventer at lave nogle 

årsprøveopgaver også i forhold til deres 
karakterer.  

• Kvaliteten af nød- og fjernundervisning er ok, 
men bliver bedre og bedre for hver dag. 
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Hvordan fungerer det med hygiejnen? 
• Der er nok toiletter og håndvaske, men for at 

lette på udfordringer er der sat toiletvogne og 
ekstra håndvaske op. 

• Toiletter er delt op i klasser og dreng/pige. 
• Der er sat afstandsmarkeringer op. 
• Alle flader og fritstående genstande rengøres to 

gange om dagen. 
• Der er bestilt Telt til Stjerneklasserne. 

Hvordan påvirker situationen skolens økonomi? 
• Alle udgifter i forbindelse med ekstra 

omkostninger i forhold til Covid19, de 
refunderes af staten/FMK. 
 

- Spørgsmål og drøftelse: 

Tim: Hvad gør skolen hvis en elev er smittet? 
• Skolen kontakter forældre hvis barn bliver syg 

og barnet skal blive hjemme ind til to dage efter 
at man er symptomfri. 

• Det samme gælder for personale, der sendes 
hjem og de skal også blive hjemme til to dage 
efter man er symptomfri. 

• Der er ingen retningslinjer for om resten af 
klassen får besked ved Covid19 smitte, men det 
vil skolen gøre fra nu af. 

• Hvis en klasses lærer er blevet smittet med 
Covid19, da er det op til den enkelte lærer om 
de ønsker at deres elever får besked. 

Linda: Hvad tænker lærerne om hele denne måde 
at skulle agere på? 

• Steffen fortæller at det jo er meget anderledes, 
men at eleverne er ualmindeligt gode til at 
indordne sig efter hinanden samt vaske og 
spritte hænder mange gange dagligt. 
Der går meget tid med alt andet end 
undervisning, så ja, det er kun nødundervisning. 
Det er pludselig blevet en ”lilleskole” den enkelte 
bliver hørt mere. 
Lærerne oplever ikke en masse samarbejde 
fysisk, da de næsten ikke ser hinanden. Det hele 
foregår på skift og i hold. 
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• Bettina fortæller at fjernundervisningen nu 
indeholder flere fag og ikke kun dansk, 
matematik og engelsk. 

• Lærerne taler meget med eleverne om hvordan 
de evt. kan holde sidste skoledag, dimension 
osv. Det fylder meget hos dem. 

• Lærerne har lærermøde en gang om ugen for at 
optimere og sparre med hinanden. 

• Anette fortæller at specialklasserne, de er ekstra 
udfordret, de mangler den kendte struktur, de 
er ikke gode til at håndtere det uforudsigelige.  

Brian: Hvad hvis børns forældre bliver smittet? 
• De børn hvis forældre er smittet, de skal blive 

hjemme og skolen sikre at de bliver koblet på 
fjernundervisning via Google Hangouts. 

Camilla: Kan eleverne komme ind før kl. 8.   om 
morgenen? 

• Der er tilsyn fra kl. 8.00 og det giver ikke 
udfordringer for dem der er mødt lidt før, da 
SFO er til stede. SFO åbner kl. 6.10. 

Signe: Kan du fortælle lidt om Stjerneklassen? 
• Stjerneklassernes opstart er blevet rykket 1 dag 

frem. Der er 20 børn. De er kommet godt i gang 
og den 3 dag, der vurderes de at være på 
samme niveau, som sidste års stjerneklasse på 
dag 3. 

• Det forventes at der om noget tid, bliver 
arrangeret en fest i deres børnehaver, så de kan 
få sagt ordentligt farvel i børnehaven. 

• Mikkel som er børnehavepædagog er fulgt med 
og er tilknyttet Tingager frem til skolestart. 

Tim: Hvad når personalets familier er smittet og 
de alligevel skal komme på arbejde? 

• Vi gør som sundhedsvæsnet melder ud af 
retningslinjer. 

Camilla: Er der fag der er prioriteret til/fra i 
nødundervisningen? 

• Der er ikke undervisning i madkundskab, idræt 
og musik. 

• Det er kun nødundervisning som foregår så 
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meget udenfor som muligt. 
• Der er 3 personaler pr. klasse. 
• Læreren planlægger dagen, men indordner sig i 

løbet af dagen efter hinanden, så de ikke er i de 
samme områder osv. 

• Bussen bliver også brugt. 

Signe: Ulovligt fravær? 
• Lærerne skal også registrere fravær ved 

fjernundervisning. 

Signe: Er der rengøring 2 gange i skoletiden? 
• Der gøres rent første gang om natten eller tidlig 

morgen, Derefter pause og så en gang mere. 
• Der er lavet en plan for hvordan der kan 

rengøres i de forskellige klasser på de og de 
tidspunkter. 

• Alle overflader og dørhåndtag rengøres. Døre 
står så vidt muligt åbne, så de ikke berøres 
mere end højst nødvendigt. 

• Bussen gøres rent oftere end normalt. 

Signe: Kvaliteten af undervisningen i 6 kl. er 
blevet forringet efter at lærere ressourcer bruges 
til nødundervisning på skolen. 

• Dette er et opmærksomhedspunkt, som skolen 
vil arbejde videre med. 

Tim: Jeg synes skolen har kommunikeret for lidt? 
• Der opfordres og udfordres til at Skole leder 

Bjarne optager en video med information om 
situationen lige nu på Tingager og sender det ud 
på Aula og skolens hjemme side. 

• Der opfordres til at skoleledelsen bruger 
skolebestyrelsen til sparring også. 

 
2. Sommerfest 
- Drøftelse: Sommerfest aflyses.  
- Afklaring: Bjarne sender information ud på 

Aula. Der er forslag til en evt. Høstfest med 
Valg til august og senest september. 
 

3. Evt.  
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Signe: Der inviteres til nyt bestyrelsesmøde op til d. 
10. maj, hvor der muligvis kommer nye retningslinjer 
fra sundhedsstyrelsen og regeringen.  
Vi mødes på Google meet. 
 
Bjarne: Der kommer et stillingsopslag på en lærer til 
indskolingen. Der forventes at kunne afholdes 
almindelige ansættelsessamtaler d. 27. maj og derfor 
skal bestyrelsen sætte kryds i kalenderen for evt. at 
kunne deltage. 

 
 

 
 

Referat: Linda 
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