Møde i Skolebestyrelsen
Onsdag, den 16. december 2020 kl. 16.00 - 18.00 – virtuelt
Referent: Helle O´Connor
Deltagere: Michelle Nielsen, Michelle Christensen, Jonna Laursen, Brian Falk,
Morten Hanesen, Kitty Gamkinn, Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Ida
Jørgensen, Simon Petersen, Helle O´Connor, Vibeke Vind, Jens Skouboe
Fraværende: Line Prinds

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min)
2. Meddelelser (O - 20 min)
- Elevråd
- SFO/Juniorklub
- Personale
- Skoleleder
- Formand

Godkendt

Elevråd: Det er koldt for eleverne at vente udenfor
om morgenen.
Mellemtrinnet ønsker ikke skærmfri frikvarter.
Rengøring af toiletter på mellemtrinnet, har igen
været på dagsordenen.
SFO/Juniorklub: Selma går på efterløn d. 31/1. Der
arbejdes på at finde en løsning ind i Selmas timer.
Lokalerne til den nye SFO er taget i brug i mandags.
Der er udfordringer med akustikken, ellers er det et
godt lokale at være.
Juniorklubben har i dag opført deres julespil, som
var en succes.

Skoleleder: Nedlukning af skolen for 5. - 9. klasse
iværksættes fra torsdag den 17. december 2020.
Nødundervisning iværksættes som
fjernundervisning.
Udgangspunktet er, at 5.-6. kl. vender tilbage til
fysisk undervisning fra onsdag den 6/1, og at 7-9.
kl. vender tilbage mandag den 11. januar. Der vil
dog blive taget endelig stilling til opstart af fysisk
fremmøde mandag den 4/1 og her vil forældrene
høre nærmere. Tidligst tilbagevenden kan dog først
komme på tale fra onsdag den 6/1,
En lærer skal på barsel, i den forbindelse kommer
der et stillingsopslag.
3. Brugertilfredshedsundersøgelsen
(O/D – 20 min.)
Orientering fra skolens ledelse vedr.
brugertilfredshedsundersøgelsen

Vi har drøftet brugertilfredshedsundersøgelsen
og vi giver punktet omkring trivselsdelen en
særlig opmærksomhed. Den videre proces er at
drøfte undersøgelsen på personalemøde og
vende tilbage til skolebestyrelsen.

4. Revidering/udarbejdelse af
Principper (D/B - 20 min.)

Princippet godkendes.

Princip for skolens arbejde med elevernes
udvikling i skolens faglige og sociale
fællesskaber
(bilag: vedr. princip)

5. Oplæg vedr. Juniorklubbens
tildelingsmodel og budget (O/D – 20
min.)
En orientering om hvordan
juniorklubbens økonomi sammensættes
og forvaltes.
6. Budget (O – 5 min.)
Status på budget januar – november
2020
Klasse
Antal elever
0A
12
1A
22
2A
14
3A
15
4A
15
4B
13
5A
21
6A
20
7A
13
8A
15
9A
19
I alt
179
Skolelederen gennemgår budget /
regnskab og kan svare på korte
spørgsmål hvis nogle poster giver
anledning til dette.

Helle orienterede omkring sammensætningen af
juniorklubbens økonomi. Herunder betragtninger
omkring hvordan pengene anvendes bedst, så de
kommer eleverne til gode.
Drøftelse og ideudveksling i forhold til mulige
kommende tiltag.
Skoleleder har gennemgået budgettet.
Et eventuel overskud overvejes anvendt til blandt
andet understøttelse af trivslen.

(bilag: budget jan – november 2020)

7. Drøftelse vedr. årsager til til- og
fraflytning fra skolen (Jonna) (D – 25
min)

Drøftelse omkring årsagerne til til- og fraflytning fra
skolen. Skolebestyrelsen kommer med input til,
hvilke årsager de ser, der har været til fraflytninger.
Punktet tages op jævnligt

8. Godkendelse Referat (B – 5 min)

Godkendt

