
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 
Tirsdag d. 24-03-2021 kl. 16.30 – 18.00 

OBS: Mødet afholdes på teams 

Dagsorden 

Referat 

Afbud:  

1. Status på budget 2021 på Stoholm Skole v. Ledelsen (25 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om budget 2021 og drøftelser i skolens Lokal-MED. 

- Skolebestyrelsen bedes drøfte prioriteringer og indsatser i forhold til budget 2021 

Jesper orienterede om budgettet. Vi opnormerer med en lærerstilling.  

Der sendes et forslag om at forskønne indskolingsgården med noget, som kan bruges til både 

undervisning og leg. 

 

 

2. Status på genåbning og nødundervisning på Stoholm Skole v. ledelsen 

(15 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status for genåbning og nødundervisning. SB har mulighed for at 

drøfte opmærksomheder i forbindelse med status. 

 

Genåbning 14. 

marts 2021 version 1.docx
 

 

210310-Retningslinj

er-for-Jylland-Fyn-samt-Vest-og-Sydsjaelland.pdf
 

 

210310-Generelle-r

etningslinjer-for-grundskoler.pdf
 

 

Virkeligheden er skiftet siden dagsordenen blev sendt ud. Fra 06.04.21 skal 5.-8. årg. i skole 50% af 

tiden. I Viborg kommune er det besluttet, at 5.-6. årg. er i skole fra 07.50-13-05 og 7.-8. årg. fra 

07.50- 13.50. 

Der er mulighed for at elever og personale i fremmøde kan testes på skolen. Resultatet vil kunne ses 

på sundhed.dk. 



3. Ansættelse af pæd. afdelingsleder for 4. – 7. klasse v. Mette og Jesper 

(5 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om ansættelse af en ny pædagogisk afdelingsleder. 

Stoholm Skole Job- 

og kompetenceprofil (februar 2021).docx
 

Anette Varnum er ansat som pædagogisk afdelingsleder for 4.-7.årg. fra 01.05.21. 

 

4. Ny skole i Stoholm (10 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status vedr. ny skole i Stoholm.  

- Skolebestyrelsen bedes drøfte og udpege en repræsentant til projektgruppen. 

 

Kommisorium feb. 

2021.pdf
 

Mette bliver bestyrelsesrepræsentant i projektgruppen. 

Bestyrelsen kunne tænke sig en lidt mere detaljeret plan. Jesper tager den med videre. 

 

5. Meddelelser fra: (15 min.) 
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder: 

e. SFO 

 

6.  Nye dagsordenspunkter til kommende møder 
Kommende 0.årg.- hvordan modtager vi dem i en Coronatid? 

Ny skole 

7.  Eventuelt 
 

8.  Lukket punkt 
 

Forplejning: Ingen 

Pædagogisk leder 

til Stoholm Skole (februar 2021).docx


