
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 27. maj 2020. 

 

Afbud: Carina 

 

A. Status på og orientering om “2-meter-skolen” nu også kaldet “1-meter-skolen: Eva, Per og Bo 

orienterede om, hvordan deres skoleafdelinger har fungeret under corona. Den korte tilbagemelding 

er, at det har fungeret fint, og at børnene har været dygtige til at forstå “alvoren” og til at 

samarbejde omkring skoledagenes afvikling. Bo og de 2 elevrådsrepræsentanter orienterede om 

onlineundervisningen. Også onlineundervisningen fungerede fint, især efter den første uges tid, 

hvor opgavemængden blev skåret til og tilpasset, så det var muligt for eleverne at følge med. Det 

var et stort fremskridt, da den digitale platform “teams“ blev bragt i anvendelse. Der var også bred 

tilfredshed blandt forældrerepræsentanterne. Det er vigtigt, at skolen evaluerer forløbene og 

opsamler erfaringer - herunder tager de bedste erfaringer med videre! 

 

B. Status på og drøftelse af skoleårets planlægning. Hvor langt er vi nået og hvad mangler vi? Eva, 

Per og Bo gav hver især en status fra deres respektive afdelinger. På trods af corona er det alligevel 

lykkes ind imellem at mødes med personalegrupperne og drøfte skoleårets planlægning. Der er 

stadig detaljer, men de større linjer er på plads (se også punkt C). 

 

C. Anderledes organisering af dele af undervisningen på “små” årgange i Ørbæk og i Frørup: Eva og 

Per er - grundet elevtallene - sammen med deres afdelinger i gang med at tænke andre og mere 

fleksible organisationsformer end den helt traditionelle klassedannelse på de klassetrin, hvor 

elevtallet fordrer nytænkning. Eva og Per er i gang med at beskrive forskellige former for 

holddannelse og anderledes grupperinger. Skolebestyrelsen bakkede op omkring tankerne og 

ideerne, og Eva og Per arbejder nu videre i de spor. De færdige beskrivelse forelægges det politiske 

udvalg til godkendelse.  

 

D. Skolerejse til Bornholm? Grundet corona er skolerejsen til Bornholm udsat til september. Det 

betyder, at de 6. årgangs elever, der ikke fortsætter deres skolegang på 4kløverskolen ikke får 

Bornholmerturen med. De samme børn vil ikke få udbetalt en andel af de penge, som undervejs er 

opsparet via diverse fælles aktiviteter.  

 

E. Skolekomedie i Frørup? Der bliver desværre ingen skolekomedie i Frørup i år. Alt var ellers 

klappet og klart lige op til, da vi blev ramt af corona. Det er ikke muligt at samle det tabte op nu, 

ligesom det desværre heller ikke være muligt at samles til en større skolefest.  
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F. Hvordan kan vi markere afslutningen for elever og forældre på 9 årgang? Det bliver 

desværre ikke muligt at afholde en afslutning for afgangseleverne, som vi har tradition for. Bo er i 

dialog med skoleafdelingen og kommunens øvrige skoler i forhold til, hvad der vil kunne lade sig 

gøre? Det bliver det muliges kunst. Bo orienterede om, at skoleafdelingen har tilbudt at finansiere 

“en bustur ud i det blå” med afgangseleverne. En sådan bustur er ved at blive arrangeret.  

 

G. Status på skolens økonomi. Som tidligere meddelt afsluttede skoleledelsen regnskabsåret 2019 

på fornuftig vis, idet årsregnskabet balancerede. Der har i årets første 5 måneder været god styr på 

økonomien - herunder ingen ubehagelige overraskelser. Som det ser ud lige nu, er skolens økonomi 

sund og solid, og skoleledelsen budgetterer med at også 2020 kan afsluttes på fornuftig vis/i fin 

balance.  

 

H. Nyansættelser og personalesituationen. Ansættelsesudvalget (med deltagelse af henholdsvis 

Carina og Mads fra skolebestyrelsen) har modtaget 56 ansøgninger til de ledige lærerstillinger og 55 

ansøgninger til den ledige skolepædagogstilling. Der var mange velkvalificerede ansøgere at vælge 

imellem, og ansættelsesudvalget er i fuld sving med at afslutte de 2 ansættelsesprocesser.  

 

I. Meddelelser: Ingen meddelelser. 

 

J. Evt.: Ingen bemærkninger.  

 

Referat: Palle Gråe 

 

 


