Referat af skolebestyrelsesmøde 210422

Mødedato

Mødested/lokale

21.04.2022

Mødelokale ved indskolingen.
Indgang via nye indskolings
garderobe.

Mødetidspunkt
kl.

Sluttidspunkt
kl.

17.00

20.00

Deltagere
Skolebestyrelsen
Afbud fra:
Elevråd, Ane, Anders

Direkte telefonnr.
21579648

1. Godkendelse af dagsorden (B)

17:00-17:05

2. Orientering (O)

17.05-17.50

Skoleledelse:
- Status på byggeri
- Administration og personaleafdeling er først færdig til indflytning i sidste halvdel af
juni måned. Skyldes nyt tag og nyt ventilationssystem. Forventer at personalet
flytter, inden de går på sommerferie.
- Status på forflyttelser
- Skolen har sendt 2 medarbejdere i overflytning. Processen omkring overflytning har
været styret centralt fra og lokalt med tæt inddragelse af MED-udvalget. De
pågældende medarbejdere fik besked den 7.4. Pt. arbejdes der på, hvor
medarbejderne omflyttes til i kommunen. Der er plads til dem på andre skoler.
- Ukrainske flygtninge
- Pt. har vi fået indskrevet 7 ukrainske børn fra 0.-7.kl. Vi har endnu et par stykker, der
indskrives den kommende uge.

Formand:
- Valg til bestyrelsen
- 2 mænd fra 0.årgang vil gerne stille op til skolebestyrelsen. Vi har yderligere en ekstra
henvendelse fra en forælder, der ønsker at stille op til bestyrelsen.
- Forældrehenvendelse
- Der har været en henvendelse omkring placering og planlægning af skolehjemsamtaler. Skolen har en klar procedure i forhold til skole-hjemsamtaler, som
der i den givne situation er blevet fulgt op på.
Medarbejdere:
-

Forflyttelserne har fyldt meget hos personalet. Ift. byggeriet ser personalet enormt
meget frem til endelig at kunne flytte ind i de nye lokaler.
Det har været rigtig rart, at hele personalet har været inddraget i udarbejdelsen af
skoleplanen.

Elevråd:
Spisning
3. Årsberetning (D+B)
Gennemgås og vedtaget

18.15-18.30

4. Kommende skoleårs struktur og organisering
18.30-19.00
Fag/timer gennemgås
Kortere skoledage, valghold, læringsbånd, ringetider, teknologiforståelse mv.
- Generelt er det samme struktur som indeværende skoleår. Ringetider fastholdes. På
0.årgang ønsker vi fortsat at kunne tilbyde NT, engelsk og musik. På 4. og 7. årgang
vil der som noget helt nyt blive oprettet en ugentlig lektion i faget
teknologiforståelse, der grundlæggende har til hensigt at give alle elever de basale
færdigheder indenfor brug af teknologi (Fablab) m.m.. På 7.årgang oprettes der 2
valghold i henholdsvis madkundskab og HDS for at imødekomme elevernes ønsker.
- Vores tre 8.klasser bliver til næste skoleår lagt sammen til to 9.klasser primært
grundet, at mange elever tager på efterskole.
- På kommende 4.årgang vil der til næste skoleår blive sammenlæst flere lektioner, da
elevtallet pt. egentlig ikke er til at opretholde 2 klasser. Skolens ledelse ønsker dog
ikke at lægge de 2 klasser sammen, men påtænker konkret sammenlæsning i bl.a.
dansk og matematik. Ved en sådan øvelse følger dog ekstra ressourcer til klasserne i
form af holdtimer/co-teaching (fortrinsvist tildelt sammenlæste lektioner).
- Skolen skal årligt lave en skoleplan, hvor alle overordnede pædagogiske indsatser og
administrative dispositioner, funktioner m.m. beskrives.
- Bestyrelsen efterlyser, at forældrene til kommende 7.klasser orienteres om
processen vedrørende klassedannelsen. Skolen følger op på dette. Dette gør sig
ligeledes gældende for kommende 9.klasser.
5. Økonomi (0/D)
-

19.00-19.30

En budgetoversigt sendes ud med næste bestyrelsesdagsorden og gennemgåes til
næste bestyrelsesmøde.

6. Samlet princip-kompendie – Bilag 2 (B)
19.30-19.45
Det samlede princip-kompendie godkendes, og ledelsen orienterer om proces med
implementering i personalegruppen.
- Princip-kompendiet godkendt.
7. Punkter til næste møde
- Budgetgennemgang
- Aula-kommunikation
8. Evt.

19.45-19.50

19.50-20.00

