SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: onsdag 10/6 2020 kl. 18.00
Der er ikke formøde
Kort møde inden sommerfrokost
Vi møde hos Karina: Bækvej 11 Radsted

Afbud: Bo Evin Pedersen
Til stede: Flemming Jørgensen, Karina Møller Hansen, Lisbeth Helene Pærregaard Madsen, Maria

Clæsøe Celano, Rasmus L., Lise Stentebjerg-Milandt, Mariann S. Jette H., Sanne J., Jakob M. og
Peter B.

Punkter til eventuelt.:

1

Nyt
fra
Intet nyt!
elevrådet
5 min.

2

Nyt fra Sidste nyt
skolen
5 min.

JM redegjorde for skemaer, arbejdstidsaftaler, årets kalender er til kvalificering hos personalet.
Planlægningen er næsten afsluttet, og på plads. Det er gået fint.
Derudover redegjorde jm for et indbrud som der har været på Skolen.
Bestyrelsen orienteredes om de senest regler fra STS vedr. afslutning af klasser, translokationer og lign.
Derudover rede JM for sin tanke vedr. udmøntning af afslutning på Ellekildeskolen.
Vi får mere vedligeholdelse af legepladsen. Økonomien kommer fra en central pulje.
Forslag til klasserepr. sidst i dagsorden, tilrettet.
SFO: Mariann fortalte hvad de gjorde for at dokumentere på bl. a. Facebook alle de gode aktiviteter som
foregår hver dag i SFO.
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3

Økonomi
5. min

Orienteret og taget til efterretning

4

De
uger
10.

sidste Ledelsen skal drøfte med skolebestyrelsen hvordan de sidste uger kan forløbe i
min

forbindelse med åbningen af samfundet.
Der er politisk i Guldborgsund besluttet, at give mulighed for at omlægge timerne for
udskolingen ( ikke aktuelt for os), og hvis vi kan overholde forholdsreglerne
omlægge undervisningen.
Der er enkelte uklarheder i meldinger på nuværende, hvilket forventes opklaret
inden mødet.
Vi kan opstille to senarier:
1. Fortsætte som nu indtil sommerferien
2. Gå tilbage til ordinært skema
Ledelsen indstiller nr. 1 ud fra følgende betragtninger.
a. 6. årgang er lige kommet tilbage til en struktur
b. der har været mange ændringer for eleverne, alle ændringer har taget tid og
tilvænning/betydet uventede problematikker
c. der er 2 uger tilbage inden sommerferien
d. vi har gennemført samtaler med to klasser og personale. Begge vil i overvejende
grad gerne fortsætte med nuværende struktur.
e. det tyder på at Sakskøbing skole også vælger denne form
f. rengøring i hallerne og faglokalers brug er usikker.
Alt ovenstående er under forbehold da melding kom sent og vi venter på yderligere
info

Bestyrelsen vedtog nr 1
Grundet ændringer på Sakskøbing skole er der ikke skolebus sidst på dagen fra fredag
d. 12/6

5

Ansættelsesudvalg 2 SB repræsentanter til ansættelsesudvalg.
Vi skal ansætte en pædagog til SFO.
5 min
Dette sker lige efter sommerferien og inden næste SB møde.
Der er samtaler : tirsdag d. 25/8 kl 15 – ca. 19
Mariann, Jakob og to medarbejdere deltager også.
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Rasmus L. og Karina deltager

Personalesager: Ingen
E.v.t. ønske om Bestyrelsen
udarbejder et sæt principper for
elevplaner+ drøftelse af
princippet om at lærerne fører
klassen op til og med 6. kl.

Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag

Repræsentanter i klasserne 2020-2021
0. årgang: Flemming Jørgensen
1. årgang: Karina Møller Hansen
2. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen
3. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus L. ,Bo
4. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
5. årgang: Bo Evin Pedersen
6. årgang: Karina Møller Hansen
Elevrådet: ?
Basen: Flemming Jørgensen
Mødedatoer 2020-21:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
31/8
29/9
28/10
26/11 kl 18 Julefrokost
25/1
23/2
24/3
26/4

10/6 kl 18 Sommerfrokost
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