Møde i Skolebestyrelsen
Onsdag, den 23. september 2020 kl. 16.00 - 18.00 – Virtuelt
Referent: Helle O’Connor
Fraværende: Vibeke Vind, Michelle Christensen

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min)
-

Rundvisning i SFO kan ikke gennemføres.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser (O - 20 min)
- Elevråd
- SFO/Juniorklub
- Personale
- Skoleleder
- Formand

SFO/JK: I SFO er der indmeldt 48 børn og i
Juniorklubben er der indmeldt 67 børn. SFO
har mistet 1 fuldtidsstilling.
Personale: Juniorklub vil gerne bruge af
overførslen fra tidligere år, som er øremærket
til etablering af ny legeplads. Der er fortsat
midler til Juniorklubben i dette budget.
Skoleleder: Alle forældremøder er afholdt.
Lejrskoler og studietur er udsat grundet
covid19.
Der er udfordringer ift. gruppedeling af
Juniorklub og SFO, der pt. betragtes som en
gruppe hvert sted. Skoleleder skal have møde
omkring det med skolechefen.
Udskolingen er fortsat på skolestadion, der
arbejdes på anden løsning.
Toiletterne ved mellemtrinnet har fået ekstra
opmærksomhed ift. rengøring og belysning.
Elevråd: Fælles redskaber til frikvartererne
ønskes.
9. klasse ønsker en anden fordeling af deres
lange og korte dage. Den korte dag er grundet
valgfag der er om aftenen/weekenderne.
Ny SFO afventer Brandmyndighederne.
5. klasse ønsker gardiner i klassen.
Legepatrulje er udsat pga. retningslinjer for
Covid19.
Formand: Budgetforliget: Penge fra
musikprofilen fortsætter. De 0,75% på skolens
budget skal ikke spares alligevel. Der er givet
mulighed for afdrag på op til 12 år. Der er en
mulighed for at søge midler fra en pulje til
færdselsforanstaltninger omkring skolen ift.

trafiksikkerhed.

3. Revidering/udarbejdelse af
Principper (D/B - 30 min.)
- Princip for Fælles arrangementer for
eleverne i skoletiden, lejrskoleophold,
udsendelse i praktik m.v
- Princip for Arbejdets fordeling mellem
lærerne og pædagogerne

Princip for fælles arrangementer: Der ønskes
en tilføjelse af, hvilke klassetrin og antal dage.
Princippet tages op til næste møde.
Princip for arbejdets fordeling: Godkendt.
Princippet tages op igen om cirka 1 år.

(se bilag: vedr. princip)

4. Ansager skoles udskoling (O/D – 20
min.)
Opfølgning og drøftelse, på baggrund af
møder afholdt lokalt vedr. Ansager Skoles
udskoling.

5. Budget (O – 10 min.)
Status på budget januar – august 2020
(se bilag:
Klasse
Antal elever
budget jan –
0A
12 august 2020)
1A
22
2A
15
3A
15
4A
15
4B
14
5A
21
6A
20
7A
13
8A
16
9A
19
I alt
182

Der har været afholdt møde med Børn og
Læring, hvor fokus har været på de gode ting
ved en lille skole.
Der er lavet en hjemmeside www.vikanogvil.dk

Skoleleder har gennemgået budgettet.
Skolens negative overførsel bliver præciseret i
næste referat.

6. Evt. (10 min)

Glasskår i skolegården. Skoleleder har
gennemgået, hvilke tiltag der er gjort indtil
videre. Punktet tages op på næste
skolebestyrelsesmøde.

7. Godkendelse Referat (B – 5 min)

Godkendt

8. Rundvisning i den nye SFO (D/B - 20
min.)

Aflyses

