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Skolebestyrelsesmøde d. 22-4-2020 

- Virtuelt 

 

 

Kommende mødedatoer: 

27.maj 2020 

Medlemmer af skolebestyrelsen: 

Forældrerepræsentanter: Eva Ellehauge, Heidi Vanell,  

Christina Lohrer Stær Juul, Trine Koch, Anne Kirstine Riemann 

Medarbejderrepræsentanter: Claes Kastbjerg, Heidi Wahlstrøm Mark 

Elevrepræsentanter: 

Ledelsesrepræsentanter:  

Søren Fryd Christensen, Marianne Washuus 

 

Afbud: Heidi W og Helga. 

 

Dagsorden: 

 Dette referat er af et akut indkaldt, virtuelt 

skolebestyrelsesmøde afholdt tre dage efter genåbningen af 

Ullerødskolen. Formålet er en orientering af SB om status for 

Ullerødskolens genåbning. 

1. Genåbning af skolen efter 

nedlukning (MW) 

 

Vi har haft travlt de seneste uger bl.a. med: 

Personalet har struktureret nye rutiner for håndvask, færdsel 

rundt på skolen og har tænkt i anderledes og udendørs 

undervisning. For fællesarealerne har vi lavet bookingsystem 

så der kun er en klasse af gangen i områderne. Ligeledes 

rengøres overfladerne når rummene forlades. Vi har fjernet 

møbler mm så man kan færdes på gangen uden at gå for tæt. 

Gymnastiksalene på Kokkedal Vest benytter vi efter 

bookingsystem. 

 

Som arbejdsplads kan det blive en udfordrende periode. 

Medarbejdere som selv har børn, er pressede af 

daginstitutioners begrænsede åbningstider, og hvis man 

tidligere har brugt bedsteforældre til pasning af sine egne 

børn, er den mulighed ikke tilstede for tiden. Derfor er det 
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også en fordel for skolen, at den kan lukke for pasning kl.15, 

og benytte ressourcerne tidligere på dagen. 

 

 

Forældre i bestyrelsen fortæller: 

At Deres børn generelt er glade for at være tilbage og se 

hinanden igen. Flere af børnene er meget glade for udendørs 

skole.  

Nogle forældre kan allerede se at deres børn får røde hænder 

af for meget håndvask og efterspørger håndcreme på skolen. 

  

Sygefravær 

Vi kan have en bekymring for at sygefraværet vil stige blandt 

personalet, da man fx skal holde sig hjemme 48 timer efter 

seneste symptomer, medmindre det er mildt snot.  

 

Personalet på skolen kan godt dække forskellige klasser og 

samtidigt overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Eleverne skal dog blive i samme gruppe og vi kan ikke 

benytte faglokaler. Personale fra kontor og udskoling dækker 

pt også i indskolingen. 

 

Skolebestyrelsen udtrykker generelt stor ros og anerkendelse 

af det arbejde som lærerne, pædagogerne og ledelsen laver. 

 

Rengøring. Vi får ekstra rengøring hver dag midt på dagen. 

 

Gangbro: 

Ny gangbro til Ullerødskolen betyder nye adgangsforhold for 

Ullerødskolens elever. Skolebestyrelsen vil være 

opmærksomme på, om vi fortsat har en sikker skolevej for 

vores elever? 

Broen åbner medio/ultimo maj. 

 

2. Nyt møde  Onsdag d.27/5 kl.17-20 

Skolen sender bestyrelseshåndbogen til medlemmer af 

skolebestyrelsen. 

 

3. Evt.  

 

 


