Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 11. maj kl. 17.00 – 18.00
Deltagere: Lotte, Christian, Louise L, Birgitte, Kajsa, Sophie, Henriette og Helle
Fraværende: Louise D, Louise A
Fraværende med afbud: Thea, Jesper, Gitte
Ordstyrer: Lotte
Referent: Henriette

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser
a) Formanden
Fællesmødet med bestyrelsesformændene fra de andre skoler
blev aflyst pga. Covid 19. Mødet bliver udskudt til efteråret.
b) Elevrådet
Der har været et kommunalt elevrådsmøde og et møde på skolen.
I begyndelsen havde vi mange lektier, men det har udlignet sig
efterhånden.
Vi glæder os til at komme tilbage til skolen.
c) Medarbejderrepræsentanter
Det har været en kæmpe omvæltning for personalet, at arbejde
på en anderledes måde.
Det er ved at lande på et godt lejde nu – ikke for meget ikke for
lidt.
Stor ros til personalet både lærer og pædagoger, som gør en
kæmpe indsats hver dag.
Personalet føler sig trykke og godt informeret og har gjort det i
hele processen.
d) Ledelsen
Det er en meget mærkelig tid vi har været igennem.
Det har været en presset situation med mange informationer, som
skifter hele tiden.
Vi har brugt meget tid på indrapporteringer.
Stor ros til personalet, som er super gode til at løfte i samlet flok.
Trods forskellige forudsætninger hjemme hos personalet, er
opgaverne blevet løst.
Vi møder elever og forældre hver morgen og middag.

Vi har lige nu tre stillingsopslag ude.
To pædagogstillinger og en lærerstilling.
Vi er blevet kontaktet igen vedr. renovering af vores naturfagslokale, som
skal i gang. Det glæder vi os til.
Vi har fået bevilliget 460.000,- til fornyelse af legepladsen. Samt midler fra
en pulje til IT-forbedringer.
Vi har endvidere fået et beløb til genetablering af vores sløjdlokale.
Der er fuld gang i fagfordelingen. Vi afventer lige de nye stillinger inden der
bliver meldt noget ud.
Vi har fået malet en del steder på skolen og Bettina er i gang med at
indrette indgangen ved SFO´en
Alle toiletterne blev færdige, så de kunne tages i brug igen ved
genåbningen.
Vi arbejder på en plan for de kommende elever til 0. klasse. Vi er udfordret
af, at børnene ikke er i børnehave, ikke kan komme på besøg på skolen,
mangel på pædagoger i institutionen mm.
4. Orientering om økonomi
Vi slipper tre klasser på 9. årgang og vi får to klasser på 0. årgang ind i
kommende skoleår. Derfor er der en naturlig nedgang i elevtallet.
Der er kommet enkelte udmeldinger fra SFO`en.
Vi har enkelte haleydelser, som først ophører til efteråret.
Vi følger derfor økonomien tæt lige nu.
5. Drøftelse af genåbningen
Vi afventer lige nu den nye vejledning, så vi kan fortsætte vores planlægning
omkring genåbningen for de store elever.
Hvordan forholder vi os som skole hvis vi får personale eller elever, som bliver
smittet med Covid 19? Vi må ikke bare informere om det, da vi også skal
overholde persondataforordningen. Vi håber der kommer en fælles udmelding på
området.
Vi vil gøre meget for, at vores 9. årgang får mulighed for, at sige ordentligt
farvel til hinanden. Vi arbejder på forskellige løsninger, som er afhængige af
hvad udmeldingen omkring forsamlingsforbuddet bliver den 8. juni 2020
6. Valg af ordstyrer til næste møde
Louise L
Næste møde er mandag den 8. juni. Tidspunktet bliver meldt ud senere.

7. Eventuelt
Ingen punkter

Pkt.






kommende møder:
Anti mobbestrategi
Principper for kommunikation mellem skole og forældre
Forældretilfredshedsundersøgelse
Trafiksikkerhed
Den åbne skole

