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      Ishøj, den 21. april 2021 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 
Dato: Onsdag den 14. april 2021 

Klokkeslæt: Møde kl. 17.00   

Sted: Mødet foregår virtuelt på Meet  
Mødeindkalder: Formanden 

Mødedeltagere: Skolebestyrelsen, Jan Mindegaard, Tom Lillie, Kåre Banke 

Ordstyrer/Referent: Jan Mindegaard  / Tom Lillie 

Forplejning:  

 
21. Godkendelse af referat. 

 
Godkendt 

 
22. Godkendelse af dagsorden. 

 
Godkendt 
 

23. Konstituering af skolebestyrelsen 
v/ skoleleder Jan Mindegaard 
De forældrevalgte vælger formand og næstformand 
 
Lasse Riedel Farum Johnsson konstitueres som formand. Lasse er far til Se-
bastian i gruppeordningens 0.i. 
 

24. Skolens økonomi 
v/ viceskoleleder Kåre Banke 
 
Kåre Banke gennemgik skolens budget 2021. Budgettet er lagt med en buffer 
på 469.000 kr. til uforudsete udgifter.  
Budgettet blev godkendt af skolebestyrelsen. 
 

25. Corona – opdatering på den aktuelle situation 
Orientering v/ skoleleder Jan Mindegaard 
 
Tirsdag den 13. april 2021 trådte en ny bestemmelse i kraft, som betyder, at 
skoler og SFO’er automatisk skal være lukket, så længe smitten er høj i 
kommunen.  
 
 
 



 

 

 

 

Den nye bestemmelse betyder, at vi som kommune er forpligtet til automatisk 
at lukke skoler og SFO´er, hvis det testkorrigerede incidenstal i kommunen er 
over 200. Nedlukningen ophæves igen, når kommunen er under den nævnte 
incidensgrænse i syv dage i træk.  
Skoler og SFO’er i Ishøj Kommune skal fortsat holde lukket. Det gælder også 
heldags-SFO’er for kommende børnehaveklasseelever. I får besked på Aula 
når skoler og SFO’ er åbner igen. 
 
Incidens er udtrykket for, hvor mange, der er testet positiv med Corona pr. 
100.000 indbygger. Da der er forskel på, hvor meget, der bliver testet i de for-
skellige kommuner, korrigeres incidenstallet i forhold hertil. Kriterierne vil lø-
bende blive vurderet og kan justeres på baggrund af erfaringer og Coro-
naepidemiens udvikling. Man kan læse mere om den nye bestemmelse på 
Sundhedsministeriets hjemmeside www.sum.dk  
 
Den testkorrigerede incidens i kommunen er i dag 259. Skoler og SFO’er er 
derfor fortsat lukket og åbnes først igen, når kommunen har været under 
den nævnte incidensgrænse syv dage i træk. Skolelukningen gælder ikke 
specialskoler, specialklasser og gruppeordningen. 
 
Der gives besked på Aula, når skoler og SFO’er åbner igen. Genåbning vil 
ske med dags varsel, da vi, inden vi åbner, skal være sikre på, at den testkor-
rigerede incidens har været under 200 i syv sammenhængende dage. Så 
hold øje med Aula. Det vedlagte bilag viser, hvordan eleverne skal i skole, 
når der åbnes igen. 
 
Så længe skoler og SFO’er er lukket, skal eleverne fortsætte med fjernunder-
visning, og I skal fortsat følge skolens anvisninger på Aula.  
 
Der vil fortsat være mulighed for nødpasning for elever i 0. – 4. klasse samt 
for kommende børnehaveklasseelever (aprilbørn), der er tilmeldt SFO.   
Nødpasning tilbydes elever, som har særligt behov for det. Det kan f.eks. væ-
re elever, hvor forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdri-
vende, og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller er-
hvervet hjemmefra.  
Nødpasningen kan også være for elever, der har særlige sociale, pædagogi-
ske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i 
hjemmet. Dette vurderes i samarbejde med skolelederen.  
Information om nødpasning finder I på Aula. 
 
Gruppeordningen på Strandgårdskolen er fortsat åben. 

 
 
 

 
26. Meddelelser fra:  

 
 
Byrådsrepræsentanten. 
IAB. 
 

http://www.sum.dk/


 

 

 

 

 
 
 
Formanden. 
IAB. 
 
 
Skoleledelsen. 
IAB. 
 
 
Medarbejderrepræsentanterne. 
IAB. 
 
 
 
Elevrådet. 
IAB. 
 
 
 

27. Næste møder - punkter: 
 

 
 
Fraværende / afbud:  
 
 
 
 
Skolebestyrelsesmøder i 2020 / 2021: 
Onsdag, 12. maj 21  
Onsdag, 16. juni 21 – med sommerfrokost 
 
 
  


