Skolebestyrelsesmøde – REFERAT - tirsdag d. 12. jan. 2021, kl. 16.15-17.00
Mødet afholdes via TEAMS
Deltagere: Cicek, Michelle, Salma, Anette, Rani, Martin
Afbud:
Ref.: Martin
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Coronastatus
og -opfølgning

Bemærkninger
Fjernundervisning for 0.-9. kl.
o Anette: Det går godt, alle børn er på, og flere
forældre hjælper deres barn ift. undervisning. Alle
børn er aktive ift. deltagelse – og hjælpen fra
forældrene til 0. + 1. klasse er rigtig god. Børnene
sidder ved et reelt bord og er klar til undervisning.
o Martin: Den virtuelle undervisning går generelt set
rigtig godt – det er aktiv deltagelse og fortsat god
motivation for skolegangen inden for de rammer,
som omfatter den virtuelle undervisning
Generelt fra Cicek og Michelle:
o Den store pause for de små – den udfordrer
familierne ift. efterfølgende at få ens barn i gang
igen
o Krav og forventning under virtuel undervisning,
herunder at man ikke ligger i sengen skal måske
skærpes fra skolens side
➔ Begge ovenstående punkter kommer der en
tilbagemelding omkring fra skolen

Nødpasning for 0.-4. kl.
o Vi har lige nu 8 elever i nødpasning. Foruden dette
har vi et antal elever, som kommer på skolen, og
hvor vurderingen er, at disse elever kan have
behov for understøttelse via fysisk fremmøde
Forældrekommunikation
o Denne kommer til at følge med den forventelige
pressemeddelelse, som vi hører fra statsministeriet
i denne uge
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Borgermøde i Viby Syd inden jul (opf.)
o Der bliver opsat et telt på forpladsen, som Klubben
kommer til at bestyre, ift. oplysning og guidning
omkring Covid19
3. Skoleindskrivning 2021 status

Rani: Der er lige nu 33 indskrevne elever til kommende 0.
klasse. Der er et mindre antal skolestartere ift. sidste
skoleår. Skolebestyrelsen opfordres til fortsat at afsøge
kontakter og gode tiltag for at tiltrække flere gode,
engagerende og dygtige elever til kommende skoleår.

4. Ny L-struktur og
Teamorganisering på
Søndervangskolen pr. 1/82021

Orientering om, at skolens fra og med d. 01.08 går fra 3
afdelinger til 2 afdelinger (0-4 klasse og 5-9 klasse).

5. Sygemelding af børn

På sidste møde under Evt. aftalte vi at tage punktet op
igen (måske dog først relevant senere når vi fysisk tilbage
på skolen)
Martin:
Fra skolens side har vi månedsvis opfølgning omkring
fravær på hver enkelt elev. Der er kontakt til samtlige
forældre, hvis barn har for meget fravær.

6. Evt.

Cicek:
Hvad med kommende eksamener?
Salma:
Hvad med næste uges terminsprøver?
Martin:
For ovenstående gælder:
Træningsprøver kommer ikke til at bliver afviklet som
vanligt – vi vil hellere holde fast i den gode daglige
undervisning, for at kunne understøtte og hjælpe vores
elever mest muligt. Dette kommer til at blive meldt ud.
Rani:
Ift. eksamener siger rygterne, at der forventelig kommer
en udmelding fra undervisningsministeriet måske primo
februar omkring prøverne/eksamenerne.
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