Referat skolebestyrelsesmøde
Sag: 18-15045
Dok: 77464-21

Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato: 1. juni 2021
Tidspunkt: 17.00-19.00
Sted: Ølgod Skole, lærerværelset, Skolegade 11

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: Nina Jakobsen

Lene Bech Jeppesen
Kim Larsen

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

a) På Fire9eren etableres elevator i
eleverne sommerferie. På
Indskolingen udskiftes gulvtæpperne
med anden gulvbelægning – dette
sker også i eleverne sommerferie.
Nedbrydning af gymnastiksal
forventes påbegyndt i sommerferien
og slut i september
Besøg af brandinspektør i går (31/521), nye regler betyder, at der sker
justeringer af bygningsinventar i fht.
flugtveje.

Der er kommet midler ud fra
regeringen til fagligt løft oven på
corona.
Næste skoleårs planlægning i gang
Indsatser næste skoleår: Projekt
Læselyst gentages – vi regner med
2.-7. klasse, Dysleksivenlig skole,
fokus på 2-voksen-ordning – politisk
besluttet kompetenceudvikling.
Hvordan samarbejder vi og udnytter
ressourcerne bedst muligt i de
enkelte klasser.
b) Intet
c) Lige nu: fagfordeling.
Spørgsmål til lærerne om hvor
meget af deres tid, de bruger på
dokumentationskrav – opleves ikke
så voldsomt her. En del skriftlighed
lagt hos AKT.
Der bruges meget tid på at navigere
på forskellige it-platforme (Teams,
Aula, mail mv.)
d) Elevråd ikke til stede
e) Intet
5:

Status på skolehverdagen lige nu

Det fylder, at eleverne ikke må blande sig
klassevis og skal have separate udeområder.
Vi håber på opblødning efter sommerferien.

6:

Orientering fra dialogmøde med det
politiske udvalg

Ikke så meget at berette herfra

7:

Skolebestyrelsen i det kommende
skoleår:
• Mødeplan (bilag)
• Deltagelse ved forældremøder
• Opdatering af kontaktoplysninger –
hvem er kontakt til hvilke klasser

Mødet d. 31/8-21 rykkes frem til 24/8-21
Kontakt til de forskellige klasser fordelt
0. Karina
1. Heidi
2. Maja
3. Knud Erik
4. Maja
5. Nina
6. Poul / Martin
7. Nina
8. Poul
9. Martin

Opdaterede lister sendes ud med referatet.
8:

Budgetopfølgning og status på elevtal

Overblik over økonomi delt rundt og
gennemgået. Orientering om status på
elevtal.

9:

Evt.

Man må gerne holde klassearrangementer,
så længe man holder det inden for klassen,
begrænser antallet af deltagere og
overholder gældende retningslinjer herunder en kraftig opfordring til, at alle
deltagere er testet inden 72 timer.
Dimission skal afholdes klassevis pga. krav
om kvadratmeter.

10:

Lukket del af mødet:

11:

Næste møde:
24. august 2021

