Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 5. oktober kl. 17.00 – 18.00

Mødet er i personalerummet uden spisning
Det planlagte møde med elevrådet udskydes grundet Corona
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Thea,
Esben, Emil, Henriette og Helle
Fraværende: Louise D
Fraværende med afbud: Thea, Gitte
Ordstyrer: Louise L
Referent: Henriette

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser

a) Formanden
Lotte er blevet kontaktet af Korsør Lokalråd. De har lavet et
arrangement, som går på sikker trafik i Korsør.
Det er en kombination af en facebookgruppe og et Lokalråd.
Lotte er blevet inviteret til at være med i et panel.
Mødet bliver afholdt på torsdag den 8. oktober 2020 – måske
virtuelt.
Netværksmødet med de andre skolebestyrelser er ved at komme i
stand. Der arbejdes på, at lave et fællesmøde i november.
Der har også været et samarbejde i forbindelse med
høringssvarene til budgettet.
Høringssvaret fra Baggesenskolen er sendt afsted.
b) Elevrådet
Vi har talt om en madordningen på skolen. Madmarkedet er
desværre gået konkurs i mellemtiden.
Vi har talt om nye naturfagslokaler og nye ting til legepladsen.
Der er et ønske om en vandautomat på skolen.
Vi har talt om affaldssortering i det fælles kommunale elevråd.
Måske skal vi arbejde videre med det.
c) Medarbejderrepræsentanter
6. klasserne nyder at være i hallen i frikvarterne.
Vi har arbejdet med Lege Mindstorm og Edison.

Vi har fagdage i tysk og engelsk på torsdag, da Oktoberfesten
desværre er blevet aflyst.
Skolernes Motionsdag på fredag bliver gennemført, dog i en
anderledes Corona-venlig udgave.
d) Ledelsen
Det er en meget travl tid. Alle personalegrupper knokler og gør en
kæmpe indsats.
Måske kommer der et alternativ til ”Madordningen”
Jakob vores IT-mand stopper på skolen på fredag.
Inge fra SFO´en går på pension i slutningen af oktober måned.
Vi har i dag ansat en ny pædagog i Inges stilling. Han starter en
1. november 2020
Vi søger en ny naturfagslærer.
Vi sender en ansøgning A.P. Møller Fonden og håber på at komme
i betragtning.
Vi kan ikke holde en traditionel julefrokost for personalet, men
finder en anden løsning.
Vi skal have lavet en reklamefilm, som lokale leverandører har
bakket op om.
4. Budgetopfølgning
Vi har kigget budgettet igennem og det ser noget bedre ud end vi forventede.
Elevtallet er faldet lidt i SFO´en, hvilket vil lave et lille underskud. Dog vil skolen
samlet set komme ud med et overskud.
Vi vil bl.a. prioriterer nye skærme i klasserne, så det bliver lettere for personalet
at undervise. Vi får en stor del af skærmene fra Slagelse Kommune. De sidste 810 indkøber vi selv.
Vi har enkelte klasser, hvor gardinerne trænger til udskiftning.
5. Kommunalt budget
Vi har lavet to høringssvar, som er sendt til forvaltningen.
Det har været lidt svært, at gennemskue tallene.
Når anden runde kommer, skal vi måske indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde,
så vi kan lave et samlet høringssvar. Det er der enighed om, så alle kan bidrage.
6. Uge 45 – hvordan afvikler vi skolehjemsamtaler i Corona-tiden? – der kommer et
forslag fra MED
I følge loven skal vi afholde skole-hjem-samtaler.
Vi har talt en del om vores model fra sidste år, men medarbejderne er ikke
trygge i det. Vi har derfor arbejdet med en model, hvor alle samtaler bliver
telefonisk eller over Teams.
Vi har i dag drøftet det med i vores MED-udvalg. De anbefaler, at vi flytter
samtaler til uge 3 2021, hvor vi håber på situationen ser lidt anderledes ud.

Vi vil dog opfordre til, at der er et ekstra fokus på 0. klasserne, da de er nye på
skolen.
Forældrene kan selvfølgelig altid få en udvidet skole-hjem-samtale, hvis der
opstår behov for det.
Måske kunne vi gennemføre samtalerne med mundbind på.
Bestyrelsen har et stort ønske om, at samtalerne bliver gennemført virtuelt i uge
45-46. Det bliver derfor besluttet, at det er det vi gør. Helle sender planen til
personalet og forældrene hurtigst muligt.
7. Corona status
Det kører fint med frikvarterne og eleverne er gode til at passe på hinanden.
8. Møde med forældrerødder – hvad gør vi i forhold til Corona
Vi beslutter, at mødet som var planlagt til november, bliver udskudt til foråret.
9. Skolevejsanalyse
Vi har fået svar fra en del klasser allerede.
10. Forsøg med naturfagsprøven – orientering
Vi er med i en forsøgsordning i udviklingen af de nye naturfagsprøver.
11. Naturfagslokaler/legeplads/toiletter – orientering
De er gået i gang med naturfagslokalerne og vi glæder os til det bliver færdigt.
Vi afventer, at klatrestativet kommer op på legepladsen.
12. Eventuelt
Ordstyrer til næste møde: Jesper

Pkt.








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

