Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 21. april. 2020, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet
(under coronaen – via TEAMS)
Referat
Deltagere: Michelle, Aasim, Iben, Fahim, Frank, Anette, Martin, Rani
Afbud: Cicek
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden
2. Genåbning af skolen for 0.-5. klasse

3. Hjemmeundervisning 6.-9. klassetrin

4. Fremmøde og fraværsopfølgning

5. Forældrekommunikation

6. Kantinen

Bemærkninger
Godkendt
Rani orienterer om opstarten og henviser til den
lokale drejebog, hvor skolens håndtering af alt
fra sundhedsstyrelsens retningslinjer til
organisering og struktur af hverdagen er
beskrevet.
Alt er gået rigtig fint – bestyrelsen giver stor ros
til skolens måde at have håndteret hele
genåbningen på
MBE orienterer om rammerne for
hjemmeundervisning, herunder hvordan elever
og lærer har arbejdet/arbejder
Første skoledag efter genåbningen for 0.-5. kl.
mødte ca. 75% af eleverne op. Ret hurtigt efter
er vi blevet fuldtallige. Enkelte familier har
krævet særlig dialog, da de har været
bekymrede for at sende deres børn i skole
Under hele lockdown og Coronaforløb har der
været udsendt jævnlige forældrebreve fra
skoleledelsen suppleret med videoer på
forskellige sprog. Ydermere har det enkelte
klasseteam hver uge udsendt UGEBREVET, som
vanligt når det IKKE er Corona.
Skolebestyrelsen roser skolens kommunikation
og information og synes det hele har fungeret
rigtig godt
For at håndtere Coronaretningslinjerne har det
betydet, at vi har måtte ændre i måden at
håndtere og anrette maden på – samtidig
serverer vi al mad portionsvis.
Beslutning:
- Tilmeldte børn fra 0.-5. kl. spiser gratis med til
d. 10. maj
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7. SB-møder under Corona’en

8. Evt.

- Der vil være eftermiddagsfrugt til alle børn på
0.-5. kl.
Der aftales korte stop up møder via Teams efter
behov. En fin måde at holde den tætte og
nødvendige kontakt
- PPR i Aarhus har etableret et Åben
Rådgvinings tilbud til Forældre vedr.
elever der måtte have det svært under
Coronaen.
- Obligatoriske Nationale test forventes
afholdt
Ref. / RH
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