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Referat af møde i Skolebestyrelsen på Byskolen 

Dato: Tirsdag den 3.februar 2021, kl. 16.45 – 18.00 

  

Sted: Skypemøde 

Forplejning:  

Deltagere: Stine Louise Klaaby, Nanna Rydbirk, Tor Høimark Ragnars, Camilla Mlynek An-
dresen, Sabine Rasmussen, Niklas Bjørk Leitved, Marianne Irene Steen, Chri-
stina Melander, Betina Siegvardsen  

Afbud:  Anes Halilovic, Signe Paaske Nielsen 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 12. & 14.januar 2021 

Beslutning: 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Godkendt 

3. Nyt fra skoleleder 

Orientering: 

 På pressemødet i mandags fik vi udmeldt, at skolerne frem til sommerferien vil 

arbejde efter bekendtgørelsen om nødundervisning – se Retsinformation 

 Elevtallet pr. 1.februar er vedhæftet som bilag. Dette har betydning for vores res-

sourcetildeling til kommende skoleår.  

 Vi har pt. ca. 100 elever inde i nødundervisning/nødpasning fra 0.-9.klasse. Flere 

forældre melder ind, at nu kan de eller netværket ikke klare presset med at passe 

børn og arbejde/uddannelse, samtidigt med at vi har fået flere elever i mistrivsel 

hjemme. I enkelte tilfælde har vi hjulpet med at få etablere kontakt til psykolog 

mm. og i andre har vi tilbudt eleven at møde fysisk ind på skolen. 

 Håndværkerne er nu gået i gang med at skifte de sidste vinduer på Nørrevold. 

 I løbet af uge 6 starter håndværkerne på at skifte loft og lys i vores H & D lokale 

 Re-visitationsprocessen i forhold til specialtilbuddene er nu kommet i gang og lø-

ber gennem februar og marts måned. 

 Der er indgået lokal arbejdstidsaftale i Lolland Kommune i forhold til lærernes 

overenskomst A20  

 MUS –samtalerne er ved at blive planlagt 

 Der er ultimo januar gået brev ud til forældre til børn i kommende 0.klasse i for-

hold til, om deres ønske om skolevalg kunne imødekommes. Ikke alle har fået op-

fyldt deres ønske. Vi er i dialog med disse forældre. 

 Terminsprøverne for 8.-9.-10.klasserne er pt. udskudt til uge 11 og 12. Vi håber 

til den tid, at have alle eleverne tilbage i skolen. 

 9.klasserne kommer til at afvikle projektopgaven virtuelt efter vinterferien. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242
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 Alle afventer spændt udmeldingerne vedr. FP9- og FP10prøverne til sommer, som 

vi er blevet stillet i udsigt snart kommer. 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning 

4. Nyt fra personalet 

Orientering: 

Personalet forsøger at holde modet oppe – både hos dem selv og hos eleverne. Der er 

rigtig mange, der er mærket af situationen, uvisheden om hvornår vi får en normal hver-

dag igen fylder. Ingen ved hvad, der sker i morgen og det tapper på kræfter/over-

skud/humør. 

Det - at 0.-4.klasse kommer tilbage på mandag – har givet lidt håb.  

Udskolingspersonalet og –eleverne er udfordret af uvisheden omkring de kommende prø-

ver. Der ventes med spænding, at ministeriet melder ud, om prøverne gennemføres helt 

eller delvist eller om de aflyses. 

Personalet har de sidste uger haft stor fokus på trivselssamtaler med den enkelte elev. 

Alle medarbejdere er glade for, at de nu i arbejdstiden kan blive testet for Corona og ser 

frem til at aftalen falder på plads med den nye leverandør af testene –SOS International. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

Skolebestyrelsen ønsker at anerkende personalet for det store og vigtige arbejde, der 
udføres med eleverne   

5. Nyt fra eleverne 

Sagsfremstilling: 

Intet nyt 

  

Beslutning:  

6. Genåbning af skolen for 0.-4.klasse fra mandag d. 8.februar 

Orientering:  

Vi har besluttet, at undervisningen organiseres for 0.-4.klasse hver dag i tidsrummet kl. 

8.00-13.00 i deres stamklasselokaler.  

 

Vi vælger at fjerne nogle af de praktisk musiske fag fra skemaet; 

 idræt udgå og bliver til bevægelse i undervisningen i stamklassen.  

 musik vælger vi - i hvert tilfælde til at begynde med - også at lade udgå  

 er fortsat i overvejelser omkring billedkunst og H&D. Det bliver vanskeligt at sikre 

rengøringsniveauet med skift i løbet af dagen, men måske som hele temadagen?? 
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I forhold til SFO møder eleverne ind til morgenpasning i deres respektive klasser. Foræl-

drene vil blive spurgt ind til, i hvilket omfang de har brug for det! 

 

Om eftermiddagen bliver SFO ligeledes organiseret med pasning i stamklasselokalerne – 

undtagen vores to 3.klasser (deres undervisningslokaler er på Nørrevold). Eleverne vil 

om eftermiddagen skulle gå over i Indskolingsbygningen på A. E. Hansens Vej, hvor de 

vil få tildelt egne lokaler om eftermiddagen. På den måde, vil de ikke opleve at sidde 

alene i en tom bygning og vi vil på sigt måske kunne lave noget fælles på legepladsen/ i 

bålhytten – alt afhængig af kommende anbefalinger/restriktioner 

 

4.klasses eleverne vil skulle passes i juniorklubben, i det omfang familien har brug for 

dette. 

 

Der arbejdes på at få etableret lyntest til personalet en gang hver uge på Byskolen i ar-

bejdstiden. Der er blevet lavet et skifte af leverandør og lige nu er der ikke helt styr på 

aftalerne, men det kommer på plads så hurtigt som muligt. 

Beslutning:  
 
Orientering blev taget til efterretning dog med spørgsmål til, om skolepatruljen så også 

kommer tilbage. 

 

Skolepatruljen på Nørrevold har under hele nedlukningen fungeret hver dag i tidsrummet 

kl. 7.45 til 8.00. Det er de voksne, der har varetaget funktionen.  

Skolepatruljen på A.E.Hansensvej har været lukket ned, da der ikke har været noget be-

hov for funktionen. De elever – der kommer til nødpasning/nødundervisning i Indskolin-

gen - er blevet kørt af deres forældre. 

 

Ledelsen vil i løbet af uge 6 vurdere, om der igen er behov for, at skolepatruljen på 

A.E.Hansensvej kommer i gang. 

 

7. Eventuelt 
 

Vær opmærksom på ny lovgivning med krav om selvisolation i 10 dage /alternativt nega-

tiv PCR test efter 4 dage, inden man kan komme på arbejde eller i skole, når man har 

været rejst til udlandet.  

 

Der blev stillet spørgsmål til Skolepatrulje på Bregnevej. Der opleves farlige situationer 

og hasarderet kørsel gennem chikanerne. Tor tager kontakt til Politi og Lolland Kom-

mune. 

 



 

    

  Side 4 af 4 

 

 

8. Næst møde 
 

10.marts 2021 kl. 16.45 – 18.00 på Skype 

9. Kommunikation  

Sagsfremstilling: 

 

Er der specifikke ting, som skal kommunikeres fra mødet? 

Beslutning:  
 

Skolebestyrelsen ønsker at anerkende personalet på Byskolen for det vigtige stykke ar-

bejder, der gøres i forhold til at fastholde vores elever under nedlukningen.  

Stor tak for at der er sat fokus på trivselsarbejdet og jeres tilgang til kontaktsamtaler 

med den enkelte elev!   


