Referat skolebestyrelsesmøde
Sag: 18-15045
Dok: 29211-21

Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato: 23. februar 2021
Tidspunkt: 17.00-18.30
Sted: Virtuelt på Teams

Maja Møller Stub
Nina Jakobsen
Poul Pedersen
Martin Bjerre Ehmsen
Knud Erik Hansen-Vestkær
Heidi Linnet Baumann
Karina Skærbæk
Kirsten Wichmann
Lisbeth Lykke Christensen

Mødeleder: Maja Møller Stub
Afbud:

Lene Bech Jeppesen
Trine Dalgas

Dagsorden:

Referat:

1:

Velkomst

2:

Godkendelse af dagsorden
Punkter til lukket del af mødet?

Godkendt.

3:

Godkendelse af referat

Godkendt.

4:

Orientering:
a) Skolelederens orientering
(kommer ikke på skrift men
mundtligt)
b) Formandens orientering
c) Orientering fra
medarbejderrepræsentanter
d) Elevrådet
e) Andet

A: Der er afholdt møde i arbejdsgruppen om
brug af hallerne.
Afventer udmelding fra regeringen i forhold
til evt. ophævelse af nogle af restriktionerne.
Kriterier for idrætstalentlinjen er politisk
godkendt.
Orientering om ny pedeller.
B. Intet nyt.
C. Dejligt at være tilbage på skolen. De store
børn holder ud med hjemmeundervisning
men venter på at komme i skole igen.
D. Elevrådet deltog ikke.

E. Indskrivning til kommende 0. klasse er
færdig, og eleverne starter i førskole den 17.
maj 2021.
Eleverne på 0.-4. årgang er tydeligt glade for
at være tilbage i skole, men er udfordret af
at de ikke må være sammen med deres
parallelklasser. Fjernundervisning for de
øvrige årgange fungerer fint.

5:

Status på fjernundervisning, fremmøde
0.-4. årgang og SFO

6:

Status på elevtal

502 elever dags dato, indskrevet 39 elever til
kommende 0. årgang.

7:

Budget og regnskab
• Regnskab 2020
• Fordeling af rådighedsbeløb 2021

Orientering om status for 2020 samt budget
for 2021.

8:

Skolebestyrelsens årsberetning

Det planlagte møde med klasserødderne i
starten af skoleåret blev aflyst pga. Corona.
Der udarbejdes årsberetning, som
offentliggøres på hjemmesiden. Punktet
sættes på igen i fht. fælles
emner/brainstorm til årsberetningen.

9:

Revidering af principper:
• Sejlads i småbåde
• Fællesarrangementer i skoletiden

Sejlads i småbåde: Udkast godkendt

10:

Evt.

Skolefoto drøftet
Covid-19 test af elever drøftet
Orientering om, at skolen har søgt midler fra
vedligeholdelsespulje til renovering af
personaletoiletter samt etablering af
handicaptoilet på Fire9eren.

11:

Lukket del af mødet:

Intet

12:

Næste møde:
Tirsdag d. 23. marts

Fællesarrangementer i skoletiden: En enkelt
justering, (link indsættes), ellers ingen
ændringer.

