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Punkt Hvad handler punktet om? Ansvarlig Beslutning/referat 

1 Dagsorden:  CC  

- Afbud MM  MM, SFN, MC 

- Godkendelses af dagsorden   godkendt 

    

2 Indledning og 

orienteringspunkter: 

   

- Ledelsen har ordet Der er udsendt en kort videoorientering. 
Uddybning på mødet 

 Supplerende orientering 

- Brobygningsforløb for 9. årg . tilbydes i 

ugerne 49 – 50  tilbuddet er frivilligt for 

eleverne. 

- Der er enighed om oplæg til kommende 

kommunale budget. Skoleområdet synes 

at være styrket, dels på 

inklusionsområdet og dels på ekstra 

lærertimer. 

- Affaldssortering i lighed med private 

husholdninger skal udmøntes på 

skoleområdet – kan blive en logistisk og 
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opdragelsesmæssig udfordring. Der 

indkaldes til møde i nærmeste fremtid, 

hvor vi lytter til gode idéer. 

 

- Elevråd har ordet  Sadaf/Niha SFN valgt til uddannelsesudvalg under det fælles 
elevråd i Sønderborg kommune 
 

-     

    

3 Punker til 

orientering/drøftelse/beslutning: 

   

3.1: 
Opsamling i forhold til HAL 2 – 
udfordringen. 
SA 

Socialudvalget har tildelt bl.a. Broagerhallen 
ekstra resurser, som skal sikre at Hal 2 igen kan 
stilles til rådighed for skolen. SA/CC har holdt 
møde med broagerhallens formand – 
redegørelse og drøftelse på mødet. 
 

 I forbindelse med budgetlægning for det 
kommunale område vil der blive givet et ekstra 
tilskud på 200000 kr.  til Broagerhallen. 
Tilskuddet skulle efter sigende betyde, at vi igen 
vil få mulighed for at bruge HAL 2 i skolens 
åbningstid. 
Der har været afholdt møde mellem hallens 
formand og SA/CC, hvor de fælles udfordringer er 
blevet vendt. 
Hallen vil fortsat undersøge muligheden for at få 
lavet en ændret økonomifordeling hallerne 
imellem og forsøger endvidere at minimere 
unødvendige udgifter. 
I relation til dette er skolen blevet forespurgt til 
evt. gener, hvis hallen nedtager for-scenen i 
Broagersalen. I stedet vil vi omkostningsfrit 
kunne låne en mobil forscene som ejes af Broager-
kultur. Skolen har bakket op om dette. 
 
Det er vigtigt for Skolen at understrege, at det 
positive og konstruktive samarbejde der har 
kendetegnet relationerne mellem skole og hal 
fortsætter. 
 

3.2: Aftale om møderække skoleåret 
20/21: 
oplæg udsendt med sidste referat. 
 

Beslutning om møderække i bestyrelsen for 
indeværende skoleår 

 Møderækken er blevet godkendt som foreslået. 
NB: mødet i oktober afholdes sammen med det 
samlede medarbejderkollegie og foregår 17.00 – 
20.00. 
Alle øvrige møder afholdes 18.00 – 20.30. 



 
3.3: Covid-udfordringen – status og 
overvejelser. 
Bilag: Sundhedsstyrelsens og UVMs 
seneste udsendte retningslinjer og råd. 
 

Redegørelse og evt. drøftelse om de rammer 
skolen pt. arbejder under. 

 Skolen følger og udsender de anbefalinger som 
udsendes gennem sundhedsstyrelsen, UVM eller 
den kommunale sundhedsplatform.  
Vi har endnu ikke haft tilfælde hvor elever 
og/eller medarbejdere er konstateret smittede. I 
givet tilfælde vil vi søge guidning hos 
sundhedsplatformen i kommunen, som vil 
undersøge hvem og hvordan der i konkrete 
tilfælde skal ageres. 
Skolen har stoppet alle ikke nødvendige og ikke 
pædagogisk begrundede arrangementer og møder. 
Skole-hjem-samtaler og nødvendige klasse-
forældremøder bliver gennemført. 
Enkelte forældre har kontaktet skolen og spurgt 
ind til afviklingen af eksempelvis 
børnefødselsdage. Fra skolens side har vi fortalt 
om anbefalingerne, men samtidig understreget at 
det er den enkelte forældre som må træffe aktive 
valg/fravalg – skolen har ingen legitimering til at 
beslutte eksterne private samlinger. 
 

    

 
3.3: Opsamling af punkter, 
arbejdsformer, prioriteringer: 
 
Som ny bestyrelse er det vigtigt, at vi får 
drøftet og prioriteret vores fokuseringer og 
arbejdsformer. Vigtigt er også at sikre at 
der ligger en ”rød tråd” i forhold til tidligere 
beslutninger. 
På mødet vil vi lave et gruppearbejde med 
henblik på det videre forløb. 
SA 
 
Som optakt til denne drøftelse – og 
sikringen af ”rød tråd” med tidligere 
beslutninger laves en statur – Tour de 
Broager. Overblikket understøttes af 2 bilag 
som er uddybet begrundelsen for punktet. 

 

 

 
Der afsættes som udgangspunkt 1 time til 
punktet. 

 
 

 

 

 

 

Overblikket forventes at tage 10 min. 
 

 

 

  
Følgende fokuseringer blev opsamlet på mødet: 
 

- Overordnet arbejdes der fortsat med 

Elevernes Trivsel og som udgangspunkt 

vil vi sætte ”sprogbrug/gensidig respekt” 

på banen. I første omgang inddrages det i 

kommende gruppedrøftelse med 

kollegiet på det fælles oktobermøde. 

- Udgangsmuligheden for 8. og 9. årgang – 

skal den ændres når COVID-risikoen 

bliver dæmpet. Bestyrelsen opfordrer 

elevrådet til at bearbejde punktet 

nuanceret og fremkomme med 

fordele/ulemper dels for gen-indførelse 

og dels for nedlukning. 



 
a. overblik over hvilke områder Broager 
Skole udover kerneopgaven arbejder med. 
Bilagt billede af overblikket 
b. overblik over hvilke punkter som pt er 
aftalt sat i fokus i indeværende skoleår – 
samt i perspektiv. 
Bilagt: fælles fokuspunkter/indsatsområder 
for skoledelen gennemgået på skolens 
sidste fælles personalemøde. 
 
 
 

a. I forbindelse med afrapportering til det 

politiske udvalg i januar 2020 lavede vi 

en oversigt over de mange områder vi 

havde gang i – ud over at fastholde 

fokus på skolens kerneopgave.  

Vi har taget et billede af den tegning vi 

gennemgik. 

b. Vi har samlet de igangsatte tiltag – dels 

for at give alle et ajourført overblik og 

dels for at markere at de tiltag – som vi 

bl.a. gennem bestyrelsen igangsatte pr. 

august – er de tiltag, som vi prioriterer. 

- I januar måned samler bestyrelsen op på 

de 7 fokuspunkter, som blev vedtaget i 

maj/juni og som skolen pt. er i gang med 

at implementere, herunder arbejdet med 

at fastholde bevægelse i skoledagen. 

- Det overordnede arbejde med politik for 

”Selvtransportering” ønskes afsluttet i 

løbet af vinteren. Selve igangsættelsen 

bør tænkes boostet til forår 2021. 

- Skolebestyrelsens synlighed – 

målsætning og handlinger desangående? 

-  

-  

 
 

   

    

4 Meddelelser:    

- Formand  Sune  

- Ledelse  CC/LO  

- PR    

- LMU    

- FRO    

- Andre    

-     

5 Evt.    

- Evt.    

Punkter til kommende møder    

 


