
 

Referat af virtuelt møde i Samarbejdsrådet på Duborg-Skolen den 20.1.2021 kl. 19.00  

   

1. Godkendelse af referat: er sket virtuelt  

a. ok  

2. Godkendelse af dagsorden  

a. godkendt  

3. Meddelelser  

a. Heino  

i. Coronasituationen  

1. udsættelse af strategiproces til P-mødet i februar pga. 

prioritering af Teams-kompetencer  

2. Ny underviser i fransk  

3. Trivselstiltag for at komme så tæt på almindelig 

skolehverdag, video, lektiecafe mm. Mere opfølgning på 

fravær, kamera på i undervisningen  

  

a. SR opfordrer kraftigt til, at gå videre med 

mere videokonference i undervisningen. Det 

vil give eleverne mere struktur i hverdagen, 

og det er vigtigt at kunne se hinanden i 

undervisningen. Vi skal forsøge at gøre 

online- til offline-undervisning.  

  

4. Konsultationer afvikles virtuelt  

  

5. HA har ringet til alle kollegaer i gymnasieafdelingen, 

TH ringer til alle i Fællesskolen  

6. Styrelsen har givet grønt lys til at gå videre med vores 

udlægning af OAPVO samt HHX og HF  

7. Eleverne ønsker at afholde AbiBall på skolen. SR høres 

senere.  



 

   

b. Torben  

c. Kristof  

1. Vi har haft en Snapchat-episode, der nu er løst. Vi 

følger op med oplysning og digital dannelse  

2. En del elever har frygt for corona. Det præger deres 

hverdag  

3. Der er udfærdiget en plakat med information om elevers 

muligheder for hjælp. Plakaten hænger i klasseværelserne 

inden længe, og eleverne kan også se den på nettet.  

d. Elevrådet  

1. Elevrådet arbejder med tanken om en 

præsentationsvideo  

2. Ellers har corona betydet mindre elevrådsarbejde  

e. Alexander  

   

4. Evt.  

a. Henrik spørger, hvad der bliver gjort for de dårligst stillede  

   

Heino: Alle har fået tilbudt en arbejdsplads på skolen, hvis der er behov. Kun tre elever 

har taget imod tilbuddet. To elever har vi hjulpet til at bo på kollegiet for at kunne 

fokusere på skolen.  

   

b. Samarbejdsrådet takker for skolens indsats med at organisere og undervise virtuel og 

ved tilstedeværelse i denne særlige situation  

   

Referat den 21.1.2021  

Heino Aggedam, rektor 


