Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 16. juni 2020, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet
(under coronaen – via TEAMS). Sidste møde inden sommerferien
Deltagere: Cicek, Fahim, Aasim, Michelle, Anette, Rani, Martin
Afbud: Iben, Frank
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af læring ifm. genåbning af
skolen for 0.-9. klasse og
nødundervisning

Bemærkninger
OK.
Fungeret godt
• Ift. 0. klasse – det har været rigtig fint at
være opdelt i mindre grupper – og det
kunne være fint at fortsætte
• At være endnu mere ud har fungeret godt
• At hente eleverne før skole udenfor har
fungeret godt – det har givet en meget rolig
start
• De mærker ikke forandringerne så meget.
Det er jo de vante elever og voksne, de
omgås. Og så er det med cykelture rigtig
godt fundet på. Det er helt vildt godt.
• Det er gået godt, det fungerer godt
Mindre godt:
• Måske at hhv. inde- og udeordning kunne
være mere ensartet mellem klasserne

3. Fremmøde og fraværsopfølgning –
elever, evt. rejser til udlandet

Kommentar fra Rani:
Ift. efter sommerferien – da kendes rammerne
ikke endnu, vi ved derfor ikke, hvordan
skoledagen kommer til at forløbe – om det er
fortsat corona-tilstande eller ej.
Så frem i fald ferier afvikles udenfor de lande,
som er nævnt som acceptable fra
Udenrigsministeriet ift. corona – da er beskeden
fra sundhedsstyrelsen og kommunerne, at der
skal påregnes 14 dages karantæne, når man
vender hjem. Hvis perioden kommer til at gå ind
i skoletiden efter sommerferien, da vil fravær
(også pga. karantæne relateret til corona) også
betyde registrering af ulovligt fravær.

1

4. Regnskab 2020 – kvartalsvis – er tidl.
fremsendt i særskilt mail

5. Nye Chrome Books

6. Kantinen efter sommerferien

Ift. tidligere fremsendte regnskab da ser det nu
mere positivt ud. Samtidig er skolens
medarbejdere uhyre stabile ift. fremmøde,
hvorfor skolen heller ikke anvender midler til
vikarer – dette kombineret med tildelinger
betyder også et mere balanceret regnskab.
Forventningen er forsat tilbageholdenhed
resten af kalenderåret, men det ser fornuftigt
ud. Således orientering.
Som tidligere udmeldt har Aarhus Kommune
prioriteret indkøb af CB til alle elever – dermed
til alle elever fra 2-9. klasse. Efter sommerferien
vil I modtage orientering omkring procedure for
udlevering af de nye CB. De nuværende CB skal
de enkelte elever beholde helt til samme dag,
som I som forældre modtager de nye CB på
jeres børns vegne.
I vil også – forventelig efter sommerferien –
modtage et brev fra skolen i jeres eboks med
information omkring CB.
Den præcise dag for udlevering følger efter
sommeren.
Ny organisering af kantinen sker umiddelbart
efter sommerferien. Efter dagtilbuddet er flyttet
ind på skolens matrikel – og da kantinen har
ligget under administrativ leder – da sker der nu
en referenceændring. Kantinen kommer i stedet
til at ligge under hhv. skolen og dagtilbuddet.
Konkret ansættes en ny kantinemedarbejder i
denne prøvehandling, som er kommet i stand i
samarbejde med forvaltningen.
Det er aftalt mellem skole og dagtilbud, at vi
gennem det næste år nu vil se på, om
kantineopgaven kan løftes til både skole og
dagtilbud – dette da der er uoverensstemmelse
ift. oplevelsen af kvaliteten af maden hos
dagtilbuddet, som ikke finder den
tilfredsstillende.
Kommentarer:
• Forældrekomm.: Jeg synes, at det er fedt at
have en kantine på skolen. Det er godt, at
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7. Kommende 0. årgang

8. SB-møder næste skoleår

9. Evt.

eleverne prøver at arbejde og lære i
kantinen, og samtidig så er det også noget
tiltrækker forældre til skolen
• Forældrekomm.: Ift. maden til dagtilbuddet jeg synes ikke, at maden har været for
børnevenlig, det har været for stærkt, for
surt – og mange forældre taler om, at det er
bedre med madpakker. Jeg håber, at det
kommer stærkt tilbage, lige nu er det lidt øv
Lige nu har vi 60 indskrevne børn til kommende
0. årgang. Mange tak for hjælp og støtte ift. et
kommende optag, som er det største i mange
år.
Gruppen af børn organiseres i 4 hold – dermed
15 elever på hvert hold. 0. årgang får samtidig
også 4 lokalerne, så der er mulighed for denne
holddeling mv. Klassedannelsen sker først i
slutningen af skoleåret.
Forslag ift. at min. hvert 2. SB-møde er via
Teams næste skoleår.
Generel god opbakning til forslaget – det kan
give god fleksibilitet ift. også at få tingene til at
gå op og nås på hjemmefronten. SB-møder
næste skoleår fremgår nedenfor.
Cykelparkering – følges op med forhold
relateret til parkering.

SB møder 2020-2021 – på tirsdage:
-

25. august 2020 kl. 16:15-17:00 (via Teams)
22. september 2020 kl. 16.15-17:00 (via Teams)
20. oktober 2020 kl. 16.15-18:00 (på skolen i lokale Senatet)
17. november 2020 kl. 16:15-17:00 (via Teams)
15. december 2020 kl. 16:15-17:00 (via Teams)
12. januar 2021 kl. 16:15-18:00 (på skolen i lokale Senatet)
9. februar 2021 kl. 16:15-17:00 (via Teams)
9. marts 2021 kl. 16:15-17:00 (via Teams)
13. april 2021 kl. 16:15-18:00 (på skolen i lokale Senatet)
11. maj 2021 kl. 16:15-17.00 (via Teams)
15. juni 2021 kl. 16.15-18:00 (på skolen via Teams)
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