Referat af møde i

Skolebestyrelsen
Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato:

27-05-2020

Tid:
Sted:

18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde
Mødet holdes på skolen

Forældrevalgte:
Marlene Højer Bogner
Rudi Sloth Christensen
Janne Worm Hansen
Susanne Bøg
Henrik Hybertz Bak
Lone Rokkedahl
Charlotte Tougaard

Bemærk:
Forbered:

Orienter dig i de vedlagte bilag

Medarbejderrepræsentanter:
Dorte Nørgaard
Iben Nielsen
Ledelse:
Jesper Poulsen
Brian Svendsen
Mona Elmgreen Petersen,
Afbud:
Henrik, Janne

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

Godkendelse af referat
Status Corona og drøftelse af hvad vi har lært
Budget 2020 - orientering
Skoleåret 2020/2021
Byggeri - status
Revidering af antimobbepolitikken
Visioner for hallen og friluftsbad
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 Corona-skole
 opstart af mini-spirerne
 opstart af 6. årgang

Formål med punktet:

Ansvar:

Information og drøftelse

JP

Hvad tager vi med os fra den tid vi har været
igennem
Referat/beslutning:
God opstart af mini-Spirerne.
Mini-Spirerne er i år placeret i ”Bikuben”, hvilket har fungeret rigtig godt.
Det er vigtigt at passe på 3. årgangs lidt unikke tilbud på Bikuben så vi fremadrettet har et rigtig
godt tilbud til 3. årgang.
6. årgang er tilbage – og det er dejligt igen at have alle samlet på skolen.
Der undervises forsat efter bekendtgørelsen om nødundervisning, vi forsøger at normalisere
dagligdagen mest muligt indenfor de rammer der er.
Hvad har vi lært af tiden med corona-skole:
 Organisering af undervisningen i små hold har medvirket til ro og få konflikter
 Få lærere i klassen giver en sammenhængende hverdag
 Undervisning udenfor motiverer og hjælper mange elever – særligt drengene
 Klasserne er blevet rystet mere sammen ved at være ude på et lille afgrænset område
For nogle årgang vil vi prioritere få-lærer princippet for at støtte en sammenhængende hverdag
Fremadrettet vil vi søge om konvertering af UUV for alle klasser
Vi opfordrer til at arbejde med flere udeaktiviteter i undervisning
Husker vi at informere børnene, når nogle af restriktionerne løsnes op?
Videre proces:
Taget til efterretning

Side 2

Dagsorden:
Pkt. 3

Formål med punktet:

Ansvar:

Budget 2020
Gennemgang af forbrug samt forventet budget
Tildeling af støtte samt inklusionsmidler
Indskolingsmodel

Orientering

JP

Referat/beslutning:
Gennemgang af budget 2020. Det forventes at vi på lønsiden kommer ud med et lille overskud. Der
er nu balance imellem budget og de nuværende lønudgifter.
Videre proces:
Taget til efterretning

Dagsorden:
Formål med punktet:
Pkt. 4
Orientering
Skoleåret 2020/2021
 fagfordeling
 kontaktperson til klasserne
 møderække i bestyrelsen
- se bilag
Referat/beslutning:
Gennemgang af fagfordelingen
Fordeling af kontaktpersoner – godkendt
Møderække – godkendt (måske en udfordring med marts-mødet)

Ansvar:
JP/BS

Videre proces:

Dagsorden:
Pkt. 5
Byggeri - status

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering og drøftelse.

JP

Referat/beslutning:
Forberedelseslokalerne, de nye toiletter i Klyngen og renovering af kontorgangen står færdig efter
sommerferien.
Faglokalerne (HDS, billedkunst, madkundskab, N/T) forventes færdige omkring efterårsferien
2020. Herefter starter nedrivningsprocessen med grå fløj.
Drøftelse af sikkerhed omkring byggeriet.
Sikkerheden drøftes på alle møder med entreprenøren.
Videre proces:
Sikkerhed vendes fremadrettet på bestyrelsesmøderne

Side 3

Dagsorden:
Pkt. 6
Revidering af antimobbepolitikken
- se bilag
Referat/beslutning:
Gennemgang af antimobbepolitikken
Revideret og godkendt

Formål med punktet:

Ansvar:

Gennemgang og drøftelse

JP

Videre proces:
Sendes ud til personale og forældre
Det undersøges om dokumenter kan lægges på AULA

Dagsorden:
Formål med punktet:
Pkt. 7
Visioner for hallen og friluftsbad. Eventuelle
Information
input fra bestyrelsen.
Referat/beslutning:
Gennemgang af planerne for friluftsbadet.
Skolen bakker op om projektet og ser gode muligheder i de fremlagte tegninger.
Har man input til projektet må man meget gerne kontakte Rudi.

Ansvar:
Rudi

Videre proces:

Dagsorden:
Pkt. 8
Nyt fra

Formål med punktet:

Ansvar:

Information

Referat/beslutning:
Formanden: Intet til referat
Personalet: Alle er tilbage på skolen
SFO:

Der er ansat ny rotationsmedarbejder fra uge 23
Corona har ikke gjort at mange er udmeldt af SFO’en, men nogle børn er blevet
udmeldt

Ledelsen:

Trivselsundersøgelsen afsluttes senest 19. juni
3. klasserne flytter lokaler pga byggeriet
De ændrede mødetider har ikke givet væsentlige udfordringer
I det kommende skoleår er der afsat timer til læringssamtaler med alle elever
Der har været afholdt klassekonferencer med alle klasser. Det generelle billede er, at
der har været en god og positiv udvikling på læseområdet i alle klasser.

Videre proces:

Side 4

Dagsorden:
Pkt. 9
Evt.
Referat/beslutning:
Videre proces:

Side 5

Formål med punktet:

Ansvar:
Alle

