
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet torsdag den 25. februar 2021. 

 

Afbud fra: Lars 

 

Mødet foregik virtuelt. 

 

Ad 1 status Covid-19: 

 

Alle (børn, forældre, lærere og pædagoger) er glade for, at 0. - 4. årgang er tilbage igen. Camilla fra 

9. årgang gav en status set fra et elevperspektiv. Onlineundervisningen fungerer fint på trods af alt! 

9. årgang har netop afviklet deres projektopgaver virtuelt, og det er også første gang, at det er 

afprøvet. Camilla fortæller, at onlineundervisningen fungerer godt for nogle elever, mens andre 

elever har sværere ved at klare situationen. Forældrene oplever situationen meget forskelligt alt 

afhængig af hvilke klassetrin, deres børn gå på. Forældrene udtrykker også tilfredshed med, at 0. - 

4. årgang er tilbage i skolen igen. Lærerne bemærker, at der - efterhånden som tiden går - skal 

bruges en del energi på at holde motivationen og dampen oppe hos eleverne på 5. - 9. årgang. De 

lærere, som underviser på 0. - 4. årgang, følger så vidt muligt børnenes skemaer/fagrækken dog 

med den begrænsning, at der er få lærere og få pædagoger på hver klasse/børnegruppe, således at vi 

fortsat begrænser de fysiske kontakter imellem børn og voksne på færrest muligt hænder. En 

medarbejderrepræsentant bemærker, at der kan være fysiske udfordringer forbundet med 

hjemmearbejdspladser, som ikke altid er optimalt indrettet. Palle orienterede om, at der fra centralt 

hold nu afsættes økonomiske ressourcer af til fagligt løft (af de elever, som måtte have et fagligt 

efterslæb) og til øget trivsel (til de elever, som mere eller mindre er i en form for manglende trivsel 

som følge af nedlukningen og mangel på sociale kontakter). Skolen har endnu ikke nogen 

fornemmelse af, hvor meget/lidt, der tilflyder de konkrete skoler.  

 

Ad 2 status skoleindskrivningen: 

 

Der er indskrevet 40 børn til skolestart. Hertil skal lægges - som det ser ud nu - 3 omgængere. 

Børnene fordeler sig med 10 - 11 skolestartere i Frørup og 32 - 33 i Ørbæk. Fordelingen mellem 

Svinninge Friskole, Refsvindinge Friskole og 4kløverskolen er stort den samme som i de 

foregående år. Palle gjorde skolebestyrelsen opmærksom på, at børnetallet i skoledistriktet desværre  
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er faldende. Palle foreslog skolebestyrelsen, at det bliver et kommende tema/fokusområde for 

skolebestyrelsen.  

 

Ad 3 status på “anderledes organisering” af undervisningen i indskolingen i Frørup og Ørbæk: 

 

Når vi ændrer på “tingene” kan der iblandt forældrene opstå usikkerhed i forhold til, hvordan vi 

driver skole. Det har været en ekstra udfordring i 2020, fordi vi ikke har kunnet samle forældrene til 

fysiske møder, hvor vi i højere grad har kunnet inddrage forældrene i vores tanker. Læringen må 

være, at forældreinddragelse er vigtig, når vi ændrer på “tingene”! Med afsæt i indskrivningstallene 

vil der også fremadrettet være brug for, at vi tænker kreativt i forhold til, hvordan vi organiserer 

undervisningen som aldersintegreret undervisning i større eller mindre grupper? Skolen håber, at 

det hen over foråret igen vil være muligt at mødes fysisk med forældrene, så forældrene i højere 

grad kan inddrages/involveres.  

 

Ad 4 meddelelser: 

 

Bo orienterede om regnskabsafslutning 2020. Regnskabsafslutningen viste et positivt resultat på 

plus 400.000 kroner.  

 

Ad 5 evt.: 

 

Hvis ikke andet kan lade sig gøre, afholdes også det næste skolebestyrelsesmøde virtuelt.  

 


