Skolebestyrelsesmøde – REFERAT - tirsdag d. 9. feb. 2021, kl. 16.15-17.00
Mødet afholdes via TEAMS
Deltagere: FRJ, Cicek, Michelle, Aasim
Afbud: MBE
Ref.: RH
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Coronastatus
og -opfølgning

Bemærkninger
Godkendt
Genåbning for 0.-4. kl. – RH orienterer og
henviser til allerede udsendt Forældreinfo på
Aula:
Mødetid: Eleverne fra 0.-4. kl. møder hver dag fysisk på
skolens fra kl. 08:15-14:00
Pasning: Der er mulighed for pasning for 0.-4. kl. hver dag fra
kl. 14-15:45, gratis. Der er også mulighed for yderpasning
mod betaling hver dag ml. kl. 06:30-08:00 og 15:45-17:00.
Begge tilbud kan kun ske kun med forudgående aftale med
Søren Bloch, Indskolingsleder
Klub: Der er mulighed for elever på 4. årgang at gå i klub.
Dette gælder også for elever der ikke er indmeldte som
klubmedlemmer
Madordning: Madordningen afvikles for de fremmødte
elever med formiddagsfrugt hver dag og middagsmad til
betalende elever. Maden spises i de enkelte klasser og ikke i
kantinen. Der anrettes rulleborde til hver klasse, som
klasselæreren afhenter. Eleverne spiser forskudt
Hygiejne: De daglige rutiner for håndvask, sprit, afstand
genoptages

-

Hjemmeundervisning for 5.-9. kl.
Eleverne på 5.-6. kl. har hjemmeundervisning hver dag fra kl.
08:14:00 (incl. frikvarterer)
Eleverne på 7.-8.-9. kl. har hjemmeundervisning hver dag fra
kl. 08:15-15:00 (stort set) efter ordinært skema
Det synes at gå fint med afviklingen for alle årgange.
Ca 30 elever på 5.-9. kl. møder fysisk ind på skolen hver dag
eller nogle dage. Der er her tale om elever, der enten ikke el
trivsel eller har andre forhold, vi forsøger at afhjælpe ifm.
hjemmeundervisningen

-

Andet
Nationale test: Seneste melding vi har fra UVM er at de
nationale test forventes gennemført som planlagt inden
sommerferien
Eksaminer: UVM har udmeldt hvilke eksaminer der aflyses
hhv. gennemføres. Henv. udsendt forældrebrev via Aula

3. Nyt skoleår 2021/2022

-

Foreløbig status
Stillinger: Vi har netop lavet fastansættelse med 3 lærere. De
to lærere (Amanda Nellemann og Camilla Rytter er nuv.
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barselsvikarer, mens den sidste ansættelse er af Halime
Raschid, der erstatter Sonja Heinrich, der desværre forlader
os pga. nyt arbejde. Heldigvis kender vi Halime, da hun
tidligere har været ansat hos os
.
Det betyder, at vores stillingstal med lærere og pædagoger er
status quo uden behov for hverken reduktioner eller
nyansættelser.
Økonomi: Administrationsleder Susanne Giørtz-Jørgensen er
ved at lægges sidste hånd på vores samlede Regnskab for
2020. Det ser rigtigt positivt ud og vi kommer ud med et
pænt overskud, hvor vi samtidig får afviklet vores større
akkumulerede gæld.
Læringsmiljøer: Ifm. overgangen til den nye
Teamorganisering og Teamstruktur pr. 1/8-2021 er der
igangsat en drøftelse og involverende proces ift. indretning af
vores Læringsmiljøer i Vest (0.-4. årgang med afsæt
’basis’miljøer og i Øst (5.-9. årgang) med afsæt i Fagmiljøer
på Øst-gangen 5.-9. kl.

4. Evt.

intet
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