Referat af møde i

Skolebestyrelsen
Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato:

23-11-2020

Tid:
Sted:

18.30 – 20.00 ordinært bestyrelsesmøde
Virtuelt – link fremsendes

Forbered:

Nedskriv noter til punkt 3
#voresvesthimmerland

Forældrevalgte:
Marlene Højer Bogner
Rudi Sloth Christensen
Janne Worm Hansen
Susanne Bøg
Henrik Hybertz Bak
Lone Rokkedahl
Charlotte Tougaard
Medarbejderrepræsentanter:
Dorte Nørgaard
Iben Nielsen
Ledelse:
Jesper Poulsen
Brian Svendsen
Mona Elmgreen Petersen,
Afbud:

Dagsorden oversigt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat
Status byggeri
#voresvesthimmerland
Corona
Budget 2020 og budget 2021
Trafiksikkerhed Gl. Fjelsøvej
Skolebestyrelsens årsberetning
Nyt fra
Evt.

Side 1

Dagsorden:
Pkt. 1
Godkendelse af referat

Formål med punktet:

Ansvar:
Alle

Referat/beslutning:
Godkendt

Videre proces:

Dagsorden:
Pkt. 2
Status byggeri

Formål med punktet:

Ansvar:

Information

JP

Referat/beslutning:
Byggeprocessen blev kortvarigt forstyrret af Coronanedlukningen i Nordjylland.
Det forventes dog ikke at det kommer til have den store betydning for den samlede byggeproces herunder deadline for
aflevering af det færdige byggeri.

Videre proces:
Taget til efterretning

Dagsorden:
Pkt. 3
#voresvesthimmerland
Vi tager en runde og hører de forskellige inputs til
arbejdspapiret (bilag)

Referat/beslutning:
Se bilag

Videre proces:

Side 2

Formål med punktet:

Ansvar:

Input til oplæg

JP

Dagsorden:
Pkt. 4
Corona

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering og drøftelse

JP

Kort status på den aktuelle situation på skolen
og input til Jespers oplæg på skoleledermøde. I bedes derfor
forberede jer på følgende spørgsmål:
Opsamling på nedlukning og genåbning I dagtilbud og
skole. Hvad har vi lært? Hvad er den fælles fortælling? Er
der brug for noget i fællesskab/fra centralt hold?

Referat/beslutning:
I uge 46 var 5. og 6. årgang sendt hjem med hjemmeundervisning i en uge som følge af de særlige restriktioner i
Nordjylland. Det almindelige skema blev i store træk fulgt – både i hjemmeundervisningen og for de øvrige klasser på
skolen.
I uge 47 kom 5. og 6. klasse tilbage – af hensyn til afstandskravet, blev de to årgange delt i 8 hold og vi indførte
nødskema for hele skolen.
I uge 48 er vi tilbage i stamklasser og følger det normale skema, da afstandskravet i klasserne er bortfaldet.
I dag har vi sendt en klasse hjem, da der var en corona-positiv elev i skole. Eleven har ingen symptomer, men bliver
fundet ifm befolkningstestning i Vesthimmerland.
Forældreinput:
Hvorfor skal garderoben tømmes hver dag?
Garderoberne tømmes for at kontaktfladerne kan blive rengjort. Dette sker hver morgen inden børnene møder ind i
SFO’en.
Der har været tilbagemeldinger på at hjemmeskolen bliver meget fagtung når der skal følges et fuldt fagskema virtuelt.
En svær opgave hvis man går i 5. eller 6. klasse, men også en lærerrig opgave.
Vi skal være lidt opmærksomme på de elever som går i parallelklassen til den hjemsendte klasse.

Videre proces:
Tages til efterretning

Dagsorden:
Pkt. 5
Budget 2020/2021

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering og drøftelse

JP

Budgetstatus 2020
Forslag til budget 2021: Kort gennemgang af tildelte midler
i det kommende år..
Overvejelser om større investering i udendørsarealer.
Overvejelser om midlertidig ansættelse af pædagog/lærer.
Andet?

Referat/beslutning:
Der ses et mindreforbrug på løndelen i størrelsesordenen 100.000,Der ses et mindreforbrug på øvrig drift på ca. 800,000. Ledelsen har ønsket at overføre disse midler til budget 2021
m.h.p etablering af udeområder og nye legeredskaber i forbindelse med det nye byggeri. Der er allerede indkøbt nyt
legetårn, der opstilles i foråret 2021(230.000,-) En del af de 800.000(400.000,-) er de overførte inklusionsmidler fra
2019. Da løndelen på budget 2021 overskrides med ca. 350.000, bruges disse midler til at videreføre allerede iværksatte
inklusionstiltag.
Vedr. budget 2021:
Budgettet gennemgås på decembermødet. Det er dog vedtaget, at der bruges overførte midler til etablering af legetårn –
se ovenstående.

Videre proces:

Side 3

Dagsorden:
Pkt. 6
Trafiksikkerhed Gl. Fjelsøvej

Formål med punktet:

Ansvar:

Drøftelse

JP

Drøftelse i forhold til af og pålæsning, hvordan sikrer vi
børnenes skolevej?
Bestyrelsens holdning til etablering af seniorpatrulje?

Referat/beslutning:
Gl. Fjelsøvej:
Kunne man lave en trafikfilm der viser, at der er en rundkørsel/vendeplads – vil politiet være med eller seniorpatruljen
Belysning ved kørepladerne
God idé med en bekymringsskrivelse til forvaltningen
Kan man flytte cykelparkering hen til hallens parkeringsområde
God idé med forældre der hjælper
Så meget blød trafik syd for skolevænget
Midlertidige skilte kunne være en mulighed

Videre proces:
Filmopgaven sammen med Brian – Susanne, Janne
Seniorpatruljen skal sættes i system - Lone
Der skrives et brev til Teknik sammen med Jesper - Malene

Dagsorden:
Pkt. 7
Skolebestyrelsens årsberetning

Formål med punktet:

Ansvar:

Drøftelse

Rudi

Dagsorden:
Pkt. 8

Formål med punktet:

Ansvar:

Nyt fra

Orientering

Godkendelse og videre forarbejdning (bilag)

Referat/beslutning:
Godkendt

Videre proces:
Formand og næstformand laver en opsummering på film.

Referat/beslutning:
Formanden: Der har været positive tilkendegivelser om bestyrelsens hilsen til personalet.
Personalet: Forandringerne i skolehverdagen har fyldt meget.
Den nye arbejdstidsaftale for lærerne har fået en svær start pga Corona
Der gøres klar til juleklippedagen, som holdes fredag d. 27/11
Der jules i SFO’en og det fungerer godt.

Ledelsen:

Intet til referat

Videre proces:
Tages til efterretning

Side 4

Dagsorden:
Pkt. 9
Evt.

Formål med punktet:

Ansvar:
Alle

Referat/beslutning:
Opfordring til at sende billeder ud af børnenes skolehverdag, så det hele ikke handler om Corona, men at den gode
fortælling om undervisning også kommer til at fylde.

Videre proces:

Side 5

