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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 14. april 2020 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Mødet afholdes virtuelt 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin 

Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, Henrik 

Christopher Juel Bay, Morten Stoll, 

Thomas Langkjær Iversen, Tina 

Vestergaard Larsen 

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Victoria Lalicata 8.a, Sofie Remmer 

Frederiksen 9.c 

Birthe Pam Jensen og Morten Møller 

Jensen 

 

Victoria og Sofie 

 

Morten Møller Jensen 

Birthe Pam Jensen 

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Udskydes 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

max. 15 min.  

Skoleledelsen 

Punkt 2A: Kvalitetsrapport 

Skolen er blevet bedt om en redegørelse 

for, på hvilke årgang vi har reduceret 

skoledagen, og hvordan de frigivne 

ressourcer er blevet anvendt. 

Eleverne (ved Tina): De ældste elever er 

på samme tid frustrerede og glade for den 

virtuelle undervisning. De har haft svært 

ved at finde rundt på de mange portaler, 

men har også nydt fleksibiliteten. 

3. Orientering om perioden med 

skolelukning (O, D) 

Orientering om hvordan der er arbejdet med 

nødpasning og nødundervisning på 

Brorsonskolen i perioden med skolelukning. 

Herunder tilrettelæggelse af virtuel undervisning 

samt arbejdet med at omstille sig til 

fjernundervisning. Der vil ligeledes blive 

Morten orienterede om hvordan perioden 

med fjernundervisning har været afviklet. 

Skolen har oplevet at lærere og elever har 

været utroligt omstillingsparate, og at der 

har været udvist stor kreativitet for at nå 

eleverne via Teams, YouTube, m.m.  

Skolens AKT-team har haft særlig 
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orienteret om, hvordan der har været arbejdet 

med at støtte sårbare familier i perioden samt 
kommunikation og dialog med hjemmene. Der 

vil være mulighed for at spørge ind til de 

enkelte indsatser samt drøftelse heraf. 

 

opmærksomhed og tæt kontakt med 

særligt sårbare elever, ligesom vores 2-
sprogslærere har haft daglig kontakt med 

de særligt udfordrede tosprogede elever. 

Der har været ganske få elever i SFOen. 

De fleste dage kun en enkelt elev. Skolen 

kontaktet flere hjem for at tilbyde 

nødpasning, men der er hver gang takket 

nej med henvisning til smittefaren. 

Fra forældreside blev der udtrykt undren 

over, at den direkte forældrekontakt 

havde været meget sparsom på enkelte 

årgange. 

Skolen har klart prioriteret den daglige 

kontakt med eleverne fremfor kontakt 

med de voksne. 

4. Den kommende periode (O, D) 

På nuværende tidspunkt er der ikke et overblik 

over, hvordan perioden efter påske med en 

forventelig gradvis åbning af landet kommer til 

at se ud. Vi håber dog, at der når at komme 

yderligere information op til mødet, som vi kan 

informere om og drøfte. 

 

Varde kommune har valgt, at elever fra 0.-

3. klasse skal møde i skole igen på fredag 

d. 17/4.  

Mandag d. 20/4 følger 4.og 5. klasserne. 

Skoleåbningen skal foregå kontrolleret, og 

vi skal overholde mange retningslinjer om 

hygiejne og adfærd. Skolen har skullet 

udarbejde instrukser til personalet 

Vi har fordelt klasserne over hele skolen. 

Hver klasse er delt i to med hver sin 

voksne. Lærerne har etableret faste 

legegrupper. Klasserne møder ind i skolen 

og går hjem forskudt med 10 minutters 

intervaller. Skoledagen ligger forskudt 

mellem kl. 8 – 13.30. 

Skoledagen vil så meget som muligt forgå 

udenfor. 

Pc-ere skal ikke medbringes, da vi ikke kan 

garantere den nødvendige hygiejne. 

Forældre er ikke velkomne på skolen, men 

må sige farvel i skolegården. Skolepatruljen 

er suspenderet. 

Forældrene bliver orienteret via Aula 

inden skolestart. Her opfordres eleverne 

til at medbringe egne mobiler, vel-

ekviperet pennalhus samt siddeunderlag. 

Syge elever skal blive hjemme til barnet 

har været symptomfri i 48 timer.  

Elever fra hjem med coronasmittede 

medlemmer, skal blive hjemme. 
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Hvis en elev bliver syg i skoletiden, skal 

han/hun hentes straks. Der bliver 

afhentningszone i foyeren.  

Eleverne skal selv medbringe al mad og 

drikke, da madudlevering ikke er tilladt.  

Lokalerne bliver rengjort ifølge 

retningslinjerne. I hvert lokale forefindes 

håndsæbe, papirservietter, 

engangsvaskeklude, vådservietter og 

håndsprit(til de voksne)m.m. 

 

5. Evt. 

max. 5 min. 

 

Henrik opfordrer til, at man arbejder 

videre med de gode erfaringer med 

virtuelle undervisningsmetoder, når skolen 

igen åbner op. 

 


