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16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Poul Gregersen 

 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

Fraværende:  

 

16.30 1. Spisning?  

16.50 2. Sang – velkomst – Referat fra sidst (Bilag 1)  

17.00 1. Nyt fra elevråd O 
- Elevinddragelse 

Vi taler om at indkalde til et virtuelt elevrådsmøde. NA 
indkalder på OB for at få input omkring elevernes oplevelser 

af nødundervisningen pt. 

17.10 2. Corona-krise – Hvordan kommer vi videre? 

- Hvad ved vi på nuværende tidspunkt? 

- Hvad kan vi gøre for at give et godt grundlag at komme tilbage på? 
- Hvad har vi lært af lukningsperioden og hvordan kan vi bruge det 

fremadrettet? 

CN orienterer om situationen pt. Det har været skønt at få 

elever tilbage på skolen, men de sidste er naturligvis savnet.  

Børnene er glade for at komme tilbage og forsøger efter 
bedste evne at efterleve alle reglerne. Også 4. & 5. årgang er 

kommet godt i gang trods nye omgivelser. 

Nødundervisningen for de elever, der stadig er hjemme, har 

ændret karakter; fx er der nu væsentlig mere digital 

undervisning på OB fremadrettet. Ida giver som elev udtryk 

for, at dette er positivt; det giver mere struktur og en anelse 
mere lighed med almen skole. 

Opmærksomhed på ensomhed blandt såvel personale som 

unge mennesker. Flere af klasselærerne har haft telefonisk 

kontakt med eleverne for at følge op. 

Meget begrænset antal børn, der stadig er hjemme. 

I SFO var der i går 23 børn, i går kun 18, så her er der 
mange, der holder eftermiddagen fri. 

SFOen har børnene i de samme grupper og på de samme 

udendørs områder om eftermiddagen som i skoletiden. 

Morgenpasning er endnu ikke startet op, men efterspørgslen 

herpå har været på et absolut minimum. 

 
 

Hvordan får vi bedst muligt overbygningseleverne i gang? Er 

der erfaringer, vi allerede nu kan drage fordel af? 

Opmærksomhed på kommunikationen til forældrene; 

hvordan får vi givet de nødvendige beskeder og sikre, at de 

får det læst – uden at overbebyrde dem med læsning? 
Vær skarpe på at håndhæve reglerne fra starten af, bliv ved 

med at insistere på, at de følges 

Måske en fordel, at OB-eleverne nu mødes på teams to 

gange dagligt; meget kan italesættes med dem her, inden vi 

vender retur. 
Måske endnu mere detaljeret plan – selvom den var god! 

Men børn har mange spørgsmål til grupper etc. 

Når vi kender den præcise dato for tilbagevendelse, kunne 

det være godt med et bestyrelsesmøde inden. 

Vi har møde d. 6/5, hvor vi evt kan vende fx kommunikation 

til forældre.  
Måske skal skoledagen deles i to. Måske kan klasserne møde 

med et kvarters mellemrum, så ikke alle skal ind af samme 

dør på samme tid 

 

Hvad har vi lært, som vi kan drage fordel af fremadrettet? 

KW giver udtryk for, at det er blevet endnu mere tydeligt, at 
der er gavn af så få voksne som muligt omkring en klasse 

 

Måske er der noget omkring hygiejne, håndvask mm, vi kan 

drage stor fordel af i fremtiden; tænk, hvor mange 

influenzatilfælde, vi måske kan undgå, hvis børnene bliver 

ved at vaske hænder systematisk 
Fokus på udeundervisning; der drages en hel masse 

erfaringer lige nu, som også kan anvendes fremadrettet 

 

Det brudte skema i nødundervisningen giver mulighed for 

fordybelse på en anden måde 

 
I det hele taget kan hele den indsats, vi som samfund og 

som skole gør lige nu måske italesættes i fællesskabets ånd 

og som led ind i de karaktertræk, der også er på vores radar 
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17.50 3. Kvalitetsrapport 

- Vi drøfter rapporten med udgangspunkt i høringssvaret 

Vi taler om, at det kan være interessant at se på, hvor 

mange elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse i 

kommunen. 

Måske kan UU hjælpe os. 

Sidste år, 2019, var gennemsnittet på 89%, Ringkøbing-

Skjern kommune var den kommune med højest gennemsnit i 
Jylland 

Vi taler om at ændringen på OB med de færre hold giver en 

ændret stemning på skolen. Elever og lærere giver udtryk for 

en anden ro. Nogle af de elever, der før var meget 

udfordrede af mange skift, har nu fundet en anden ro. 
Det, at alle lærere på OB har en klasselærerfunktion, og i det 

hele taget vores fokus på relationskompetence, vil formentlig 

kunne aflæses på sigt 

 

18.05 4. Vision for Tarm Skole 

- Hvordan understøtter vi arbejdet med visioner på Tarm Skole? 

Det arbejde, der blev påbegyndt på pædagogisk weekend, er 

den vej, vi som skole gerne vil. 

Det, det nu handler om, er at finde ud af, hvordan vi 
kommer videre herfra. 

 

Måske kan vi lokke HB til at holde et oplæg for resten af 

bestyrelsen, så alle er med fra starten og får hendes indgang 

til karaktertrækkene? 

Vi skal sætte mål, hvad skal vi kunne se om fx 2 år? 
Vigtigt, at både lærere og forældre kommer med ombord, så 

det for alvor får liv 

Lærerne arbejdede med det i årgangsteams på sidste 

personalemøde 10/3 

Karaktertrækkene skal i folderen 

CN og NA kan lave udkast til næste bestyrelsesmøde, men vil 
gerne have en forældrerepræsentant med. 

Vigtigt, at lærerne kan se sig selv i den endelige vision; det 

er dem, der skal bære den ud blandt eleverne. 

Vigtigt, at vi har for øje, at vi ikke nødvendigvis er 

førstevalg, blot fordi vi er distriktsskole. Vigtigt, at vi har 

fokus på at styrke vores ”image”; hvem er vi, hvad vil vi? 
Kunne der, udover repræsentanterne i skolebestyrelsen, 

være andre forældre med energi til at bære sådan en vision 

frem – og deltage i arbejdet med den. 

SFO er super godt i gang allerede med arbejdet med 

karaktertrækkene.  Men er vi gode nok til at fortælle, at vi 

gør det? 
Men hvad er den gode historie? Husker vi fx at fortælle de 

små dagligdagsting, som faktisk er rigtig gode? 

Husk at få de rigtige til at fortælle historierne 

Vi skal ikke bare fortælle, hvad vi gør, vi skal kunne se det i 

dagligdagen 

 

18.25 5. Meddelelser 
 

 

 Ult Mar 

2020 

Ult Mar 

2019 

Ult Mar 

2018 

 TS 26,4 25,9 24,1 

SFO 26,8 23,7 28,0 

KLUB 41,0 40,3 33,9 
 

 
 

Nyt fra ejendomscenteret: 

Muligvis kan vi få væltet nordfløjen og den gamle 

præstebolig allerede i 2021. Facaderenoveringen er allerede 

bevilget og skulle gerne i gang i efteråret 2020. 

 
Stillingsopslag på Ob til næste skoleår. Samtaler i uge 21 

 

 

 

 

 

18.25 6. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


