SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: mandag d. 31/8 2020 kl. 19.00
Afbud: Mariann og Lisbeth Madsen og elever (lejrskole)
Til stede: Karina M Hansen, Maria C, Celano, Lis S. Milandt, Bo Pedersen, Flemming Jørgensen, Jette H. ,
Sanne J., Jakob M. og Peter Bisgaard.
Punkter til eventuelt.
Spørgsmål fra Jette H. om legeplads.
1

2

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

Nyt fra
skolen
15 min.

Elevrådets repræsentanter er på lejrskole

Sidste nyt

Politikontakt: tilsyn ved morgenaflevering= 3 påtaler
Tyveri af spil er opklaret, og erstatning betalt
Coronanyt : herunder erfaringer fra første periode, evaluering og læring.
Fra oplukningstiden indtil sommerferien:
Eleverne nød godt af de små grupper
Skolen oplevede meget få elevkonflikter
Godt med den ekstra rengøring
Eleverne klarede morgenafleveringen og reglerne fint
En del regler, og ændrede regler kan give forvirring
Arbejdstidsaftale på DLF området, er sendt til afstemning.
Busser og mundbind: Lidt forvirring omkring kravet til mundbind men Kommunen skal stille mundbind til
rådighed. Fortsat ekstra rengøring på skolerne.
Eleverne er blevet skolefotograferet i uge 35.
Ny pædagog ansat 30/9: Ditte Lundgren som har været ansat i et vikariat det sidste ½ år.
29/9 SB-møde skal flyttes til d 28/9 pga Dialogmøde d. 29/9
28/10 SB-møde er uden formøde
Rolig sommer uden alarmer

3

Økonomi
5. min

Gennemgået og taget til efterretning.
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4

Pejlemærker til brug ved udarbejdelse af princip for elevplaner
Princip
om
elevplaner
(Lise)
40. min

Skolebestyrelsen enedes om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lise, en
lærer og Maria.
Forslag fremlægges på næste møde. JM rundsender dato og tid for 1. møde.
Foreløbigt fastlagt til onsdag d. 9/9 kl 16

5

Rotationsprincippet
(Lise)
30 min.

Drøftelse af princippet om at lærerne fører klassen op til og med 6. kl.:

Bestyrelsen blev informeret om baggrunden for princippet/praksissen og drøftede for og imod.
Skolebestyrelsen enedes om at ”spørge” lærerne og så tage det op på næste møde.
E.v.t
Synlig skolebestyrelse ved morgentrafikken:
Bestyrelsen ønsker at genoptage ”morgenbrødsuddeling” til forældre når de afleverer deres børn om
morgenen, onsdag d. 16/9. Flemming bestiller morgenbrød. Man mødes kl 07.00. Skolen sørger for ca
100 foldere. Husk gule veste.
Spørgsmål om udbedring af legepladsen: Ledelsen venter svar fra Ejendomscenteret på hvilken
entreprenør der skal udbedre legepladsen.
Husk ”personalets dag ” d 5/10. tages op på næste møde.
Konstituering af ny formand på næste møde.
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag
Mødet slut kl. 2100

Repræsentanter i klasserne 2020-2021
0. årgang: Flemming Jørgensen
1. årgang: Karina Møller Hansen
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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
Basen: Flemming Jørgensen

Elevrådet: ?
Mødedatoer 2020-21:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
31/8
28/9
28/10 uden formøde grundet Budgetmøde kl 17 i Hal 3
26/11 kl 18 Julefrokost
25/1
23/2
24/3
26/4
10/6 kl 18 Sommerfrokost

