Referat skolebestyrelsesmøde
Sag: 18-15045
Dok: 69105-20

Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato: 5. maj 2020
Tidspunkt: 17.00-18.30
Sted: Virtuelt
Mødeleder: Maja Møller Stub

Karina Guldager
Maja Møller Stub
Poul Pedersen
Geraldine van Dorp
Martin Bjerre Ehmsen
Nina Jakobsen
Anne-Mette Lange Andersen
Kirsten Wichmann
Lisbeth Lykke Christensen
Thilde Lundgaard Eskildsen (elevråd)
Mille Sophie R. Christensen (elevråd)

Afbud:

Lene Bech Jeppesen
Kim Larsen

Dagsorden:

Referat:

1:

Velkomst

2:

Godkendelse af dagsorden
Punkter til lukket del af mødet?

Godkendt.

3:

Godkendelse af referat

Udsat til næste møde.

4:

Orientering:
a) Skolelederens orientering
b) Formandens orientering
c) Orientering fra
medarbejderrepræsentanter
d) Elevrådet
e) Andet

a) I gang med planlægning af næste
skoleår. Delvis genåbning af skolen:.
Imponeret over hvor hurtigt der har
indfundet sig en hverdag under disse
præmisser. Afventer næste
udmelding fra regeringen.
b) Intet nyt
c) I skolen: Fungerer fint, eleverne er
glade for at være tilbage.
Fjernundervisning: Begynder at

knibe med at fastholde
motivationen hos enkelte elever.
d) Ingen repræsentanter deltog i
mødet.
e) SFO går rigtig fint, børnene er glade
og hygger sig og leget meget
sammen. Der er kommet 14
udmeldelser fra SFO. Førskole er
udskudt til 1. juni.
Fremsendte materiale drøftet med henblik
på udarbejdelse af høringssvar. Enighed om,
at LBJ laver udkast til høringssvar, hvor vi
anbefaler model A (alle elever har idræt i
hallen).

5:

Høring vedr. skolernes brug af haltimer
(bilag)

6:

Næste skoleår – personale.
Herunder evt. ansættelse

Status er, at en lærer går på pension til
sommerferien, og en vender tilbage efter
barsel i uge 43. Vi kommer til at mangle en
lærer på 60-70 %, stilling opslås, og
ansættelsesudvalg nedsættes – Lene, Kirsten
og Maja.

7:

Revidering af principper:
• Undervisningens organisering
• Opfyldelse af undervisningspligt ved
musik eller eliteidræt
• Lejrskoler og hytteture

Skolebestyrelsen udfordret af, at alle
principper ikke er tilgængelige på skolens
hjemmeside længere.
Udsættes til næste møde, og forud for dette
gennemgås principperne af en nedsat
gruppe.

8:

Klasserådets rolle:
Folder, møder, aktiviteter

Den nuværende situation taget i betragtning
skal der måske meldes ud, at de siddende
klasserødder sidder der også i starten af
næste skoleår?
Punktet overføres til næste møde.

9:

Gymnastiksalen – skolebestyrelsens
strategi

Udskydes til næste møde

10:

Skolebestyrelsesvalg

Frist for indlevering af kandidater er nu på
mandag, og pt er der tre kandidater, hvor
Lige nu 3 kandidater.
Anne Mette, Geraldine og Poul er på valg.
Kun Poul modtager genvalg.

11:

Evt.

12:

Lukket del af mødet:

13:

Næste møde:
Tirsdag den 16. juni 2020

Videoovervågning af cykelparkering: Der er
kommet svar fra juristerne i forhold til hvad
vi må og ikke må, meget indviklet. Sættes på
stand by indtil videre.
Skole-hjemsamtaler og overleveringsmøder
drøftet.
Virtuelle skole-hjem-samtaler virker ikke
som en god idé er den generelle holdning.

