Referat skolebestyrelsesmøde
Sag: 18-15045
Dok: 130221-21

Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato: 28. september 2021
Tidspunkt: 17.00-19.00
Sted: Ølgod Skole, lærerværelset, Skolegade 11

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

Mødeleder: Maja Møller Stub
Afbud:
- Martin Ehmsen
- Elevrådet (repræsentanter endnu ikke
valgt)

Lene Bech Jeppesen
Kim Gjøe Larsen

Dagsorden:

Referat:

1:

Velkomst

2:

Godkendelse af dagsorden
Punkter til lukket del af mødet?

Ja

3:

Godkendelse af referat

Godkendt

4:

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

a) 8. + 9. årgang har været på
lejrskoler, begge vel overstået.
Læringsbesøg med forældre i
klasserne er i gang, så vi er ved at
være tilbage ved normal efter
corona.
Der er mulighed for at søge en
central pulje om ekstra timer i
svømmehallen i dette skoleår.
Orientering om ny måde at afholde
praktik på 8. årgang i samarbejde
med erhvervsplaymaker

Forventer nyt asfalt i hele
skolegården – tidshorisont kendes
ikke.
På området hvor gymnastiksalen
stod etableres et skur med stort
udhæng som dels bruges til
opbevaring af pedellernes køretøjer
og dels til undervisning. Skolen
finansierer en del af udgiften hertil.
Orientering om status på økonomi.
Fra den kommende uge skal elever
ned til 9 år tilbydes corona-test en
gang om ugen på skolen, ligesom det
bliver muligt at lave 0. dags test på
skolen for elever som er nære
kontakter.

b) Til møde i børnehave, oprettet
støtteforening, planlægger udedag
Snakket med én i Starup vedr.
fællesnetværksmøder for
bestyrelser, ved ikke noget – de
prøver at få det startet op igen
c) Forbesøg på Grønland i oktober af 2
lærere forud for besøg med en
klasse i september 2022.
Elevstyrede læringssamtaler for 9.
årgang på en fredag, der kom 12-15
forældre, hvilket må regnes som en
succes
5:

Budget 2022 og fremadrettet
Orientering efter Byrådets budgetseminar

Vores rådighedsbeløb skæres med 2,5%.
Afstandskrav ved skolekørsel er ændret, så
flere elever bliver kørselsberettiget
(afstandskrav ændres til 4,5 km fra 4.-9.
årgang) – har ikke indflydelse på skolens
økonomi.
Der er afsat penge i budget 2022 til justering
af skolernes tildeling til
gennemsnitslønninger for lærerne, (har i en
del været afregnet efter en ”gammel” sats).

6:

Revidering af principper:
• Non alkohol

Fortsætter uændret.

7:

Brug af digitale medier

På forældremøde på 6. årgang blev SSPforløb efterspurgt i fht. sociale medier,
billeddeling m.v.
Forløbet ”Sociale Overdrivelser” har de ikke
haft på 5. årgang sidste år pga. corona.
Skolen undersøger, om der kan sættes noget
i gang sammen med SSP.

8:

Arrangement for klasserødder
Etablering af arbejdsgruppe/udvalg

Tidligere har arrangementer for
klasserødder været med oplæg af ekstern
gæst og så med efterfølgende sparring
forældrene imellem.
Udvalg nedsat bestående af: Maja, Poul og
Karina

9:

Evt.

Orientering om forældrebetaling ved ture ud
af huset med Juniorklubben samt om
personalearrangement.

10:

Lukket del af mødet:

11:

Næste møde:
26. oktober 2021

