Skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. december kl. 17:30 – 20:00

Afbud/fraværende:
Jan deltog i mødet. Katrine 8.A og Frederikke 7.B deltog fra elevrådet.
Dagsorden:
.
Behandlingssager/indstillinger
1. Årshjul (Torben fremlægger et forslag)
Torben fremlagde forslag til 2 årigt årshjul. (Se bilag.). Der kommer revideret udgave på næste møde.
2. Skolepatrulje (Torben)
Lovgivning/biloptælling oa.
Søren fremlagde regelgrundlag for oprettelse af skolepatruljer.
Det blev besluttet at der skal arbejdes videre med projektet.
3. Forældrehenvendelse (Sabine)
Drøftelse af Ipad/mobiltelefoner i SFO tiden om fredag.
Der har været en henvendelse om, hvorfor det er tilladt at have devices med i SFO’en om fredagen.
Jan orienterede om regler for brug af div. Private Devices’ i SFO-tiden. Det bunder i et stort ønske om
muligheder for spillemaskiner, valget faldt på fredag. Det er især 2. og 3. kl. som benytter IT. Børnene vil
helst bruge deres egne. SFO’en har selv haft Ipad’s, men børnene ville ikke bruge dem.
Det blev besluttet, at principperne for brug af devicers skrives ned i SFO-informationsmaterialet og at
SFO’en indkøber nogle Ipads til udlån. At SFO øger fokus på information til forældrene om alle aktiviteter
om fredagen. SFO’en skal være opmærksom på, at der kun spilles ”alderssvarende spil”.
4. Arbejdsgang, hvem kontakter man først og hvornår, hvis man som forældre har et problem med sit
barn (Sabine).
Der laves en oversigt over, hvor og hvordan forældre kan henvende sig til skolen. Oversigten lægges på
hjemmesiden.

5. Ny dato for en arbejdseftermiddag/dag i bestyrelsen (Torben)
Det bliver d. 16. jan kl. 9 til 14.

6. Dagsorden til et møde med forældreråd (Torben)
Det blev besluttet at udskyde møderne til september til næste skoleår.
Orienteringssager:
7. Byggeri (SØK)
Det går PT planmæssigt både med børnehave og PLC. Vi nyder godt af Tonny deltager i byggemøderne.
Børnehaven kommer til at hedde ”Børneuniverset”. Affaldscontainerne bliver gravet ned.
8. Corona (SØK)
Det er forvirret med alle de forskellige ændringer, der er der hele tiden. Det er meget forvirrende at valgfag
er undtaget reglerne om at klasser ikke må blandes. Der er klasser, hvor der er afholdt skolehjem-samtaler
virtuelt.
PT ingen klasser som er hjemsendt. En medarbejder er sygemeldt pga. Covid19
9. Legeplads(SRA)
Der har været legepladsinspektion. Tonny har rettet alle småfejlene og skolen er ved at tage tilbud
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hjem på multibane, som skal placeres ved fløj 3 og et legetårn ved fløj 1. Det endelige forslag sendes rundt
til bestyrelsen.
Meddelelser
a) Formand
Der har været møde med ”Skole og forældre” under nedlukningen om, hvordan man oplevede det.
Torben ønsker at trække sig som formand og fra bestyrelsen. På næste møde skal der vælges en ny.

b) Skoleledelse
SFO. Der er blevet ansat 6 personaler ekstra for at kunne lave de korrekte hold så klasserne ikke blandes.
Der gøres legetøj rent 3 gange om ugen.
Skole.
Retningslinjerne for frit skolevalg blev godkendt d. 1.12.
Indskrivningsperioden er fra d. 14.12 -15.01. Oversiddere havde frist til d. 1.12.
Der har været infomøde for kommende 0. kl forældre. Hold med 4 stk. ad gangen.
Der er kommet resultat for brugertilfredsundersøgelsen som kommer fra social og indrigsministeriet, det ser
fint ud.
Der er aftalt forældremøde for 7. årgang d. 16.12.
9. klasserne afholder terminsprøver i uge 51.
Klassedannelsesprocessen er ikke blevet evalueret endnu
c) Elevrepræsentanter
Det er svært med frikvartererne fordi man ikke må bevæge sig rundt.
d) Medarbejderrepræsentant
Der har været faguge i fløj 3. Der er gode tilbagemeldinger på virtuelle skolehjemsamtaler.
Det er lidt svært med de zoneopdelte pauseområder, men det fungerer.
Juleklippedagen var hyggeligt til trods for Corona.
Evt.
Næste gang:
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