Referat af skolebestyrelsesmøde 19.1.2021
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

19.01.2021

Via Teams

17.00

20.00

Deltagere

Skolebestyrelsen
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Vibeke Faber Mølholm

21579648

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17.00-17.05

2. Orientering (O) :

17.05-17:45

Formand:
-Status på byggeri
 Repræsentantskabet for den nye hal er ved at få samlet en ny bestyrelse, og der vil snart blive
afholdt stiftende generalforsamling.
Skoleledelse:
- Status på byggeri
 Ungdomsskolens lokaler (PULS) som ligger på 1.sal bliver overdraget til skolen, hvilket giver
skolen 2-3 ekstra lokaler. Den røde bygning hvor specialafdelingen har haft til huse, er ved at
blive tømt og forventes at blive revet ned omkring vinterferien.
 Skolens MED udvalg er i dialog med forvaltningen omkring etablering af nye
forberedelsespladser og administration. Det arbejde forventes færdig omkring uge 6.
 Vibeke har før jul præsenteret tegninger m.m. for skolens elever, hvilket betød meget for at
eleverne føler sig orienteret omkring byggeprocessen.
- Status COVID-19
 Corona nedlukningen og nødundervisningen fylder meget i disse uger. Specialen er åben men
28% af eleverne bliver pt. holdt hjemme. Der er etableret nødpasning på skolen for de elever,
hvor forældrene pga. bl.a. arbejde ikke har mulighed for at passe dem derhjemme, og så har vi
elever som klassificeres som sårbare inde på skolen i nødpasning. Vi har en forventning om, at
antallet af elever i nødpasning gradvis stiger i takt med, at nedlukningen fortsætter.
 Den generelle tilbagemelding er at forældre, elever og personale er tilfredse med
nødundervisningen. Der er løbende opmærksomhed på elevernes trivsel, og ledelsen er i tæt
dialog med årgangsteams omkring diverse udfordringer – hvad enten det er digital
undervisning i indskolingen eller socialt udfordrede elever i udskolingen m.m.
 I forhold til eksamen og konfirmation m.m. så er ledelsen og personalet yderst opmærksom på
de officielle udmeldinger.

Generel orientering
 Der er pt. indskrevet 53 elever i kommende 0.klasser.
(Efterfølgende konstateret, at tallet ikke er korrekt – kommer nærmere til at ligge omkring de
45)
Medarbejdere:
 Der er slået en ny stilling op, da vi har fået en opsigelse fra en af vores sproglærere i
overbygningen. Der er ansættelsessamtaler den 26.1. kl. 14. Pt. er der 20+ ansøgere.
 Personalet er generelt ved godt mod og løser opgaverne på bedste vis. Ledelsen er i løbende
dialog med alle årgangsteams.
 Indskolingen er så småt gået i gang med at pakke flyttekasser. Sammenlægningen fylder
generelt også mere her efter nytår.
Vildanden:
 Fra 1.februar vil der komme en ny leder for Vildanden, hvilket er er en lettelse for UD.
Vildanden er vokset fra 13 til 35 børn. Fra 1. marts får de tildelt egen sekretærtid.
Elevråd:
 Fraværende
3. Princip for skole/hjem samarbejde- Bilag (O+D+B)
Inden mødet er bilagene gennemlæste.
 På mødet blev principperne gennemgået et for et og godkendt.
o Princip for kontaktforældre droppes og i stedet opdateres folder.
o Skolebestyrelsen opdaterer årligt kontaktpersonfolder.

17.45-18.30

4. Arrangement for forældre, lærere og elever på samlet skole (D)
18.30-19.00
Ideer til arrangement til sommer for at markere sammenlægning
 Arbejdsgruppe nedsat omkring åbenhus arrangement m.m. (AB, Michael, Anja, VF, SM). VF
indkalder.
 Skoleledelsen sørger for formidling af billeddokumentation af bygge-og nedrivningsproces.
5. Afkortede skoledag i skoleåret 2021/22 (D+B)
19.00-19.45
Skolen redegør for fasernes tilbagemelding på erfaringer (fordele og ulemper) omkring de kortere
skoledage.
 Skolens personale er glade for den forkortede skoledag, da det samlet set er en fordel for
eleverne.
 Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den forkortede skoledag for skoleåret 2021/22
6. Punkter til næste møde (B)

7. Eventuelt

19.45-20.00

