Referat Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 15. juni 2021 – Fysisk på skolen
Kl. 17:00- 19:00
Deltager: Karsten Charlotte, Loa, Fie, Mette, Katrine, Heidi, Anna, Claus, Mads
Afbud: Lars, Knud, Chris
Ikke til stede:
Emne (og
ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af
ordstyrer

Beslutning

17:00- Mette
17:05

2

Godkendelse af
referat fra
sidste gang,
samt dagens
dagsorden

Beslutning

17:05- Referatet var ikke vedlagt.
17:10 Vedlægges næste møde.

Valg af ny næstformand udsættes til næste
17:10- møde.
17:15 Heidi er indtrådt i bestyrelsen på vegne af
Karina, som er trådt ud.

3

Valg af ny
næstformand

Beslutning

4

Elevrådet

Orientering

17:15- Elevrådet har ikke holdt nogle fysiske
17:20 møder. Men eleverne er meget glade for de
forskellige udendørs spil, der er indkøbt til
skolegården.
Bestyrelsen takkede Mads for en god
indsats og ønskede ham held og lykke med
sin videre uddannelse.

5

Meddelelser:

Orientering

17:2017:35 Skolens leder:
Værdiproces – status:

-

Skolens leder
Formanden

-

MED-udvalget
Fra skolen
SFO

Der har været afholdt møde med Peter og
David, der skal stå for værdiprocessen.
De deltager i de fleste faser af processen,
forberedelse, workshops mv., og
kvalificerer personaledelen yderligere. De
indsender input dertil.
Processen vil køre i løbet af oktober og
november.
Besøg fra arbejdstilsynet:
Både skole og SFO har haft besøg af
arbejdstilsynet og begge har fået en grøn
smiley. Der var under besøget både en
fysisk gennemgang og nogle gode samtaler
med leder og AMR omkring forskelige
udfordringer, som vi fik råd og vejledning
til løsning af.
Der arbejdes videre med
trivselsundersøgelsen for personalet
sammen med personale og i MED-udvalg.
Sendes til skolebestyrelsen som
orientering.
Pædagogisk leder Lisbeth Risom deltager
fremadrettet i skolebestyrelsens møder.
Der afholdes dimissionsaften tirsdag den
22.juni.
Da vi endnu ikke har haft mulighed for at
afholde skolens jubilæum. Det datosættes
m.m. på det førstkommende
bestyrelsesmøde i det nye skoleår.
Der er bestilt nye PC´er (50 styk), men
aktuelt er der usikkerhed omkring levering.
Grundet covid-19 som giver mangel på
komponenter.

Formanden: Ikke til stede

MED-udvalg:
Skolens AMR Henning Hansen har valgt at
stoppe som AMR. Der vælges ny AMR
onsdag den 16.juni.
(redigigeret d. 17/6 – Anne-Sofie Askjær
(Fie) er valgt som ny AMR.)
Der er lavet en ny lokalefordeling på
skolen, da skolen fremadrettet skal opdeles
i to afdelinger. Det betyder at to
forberedelsesrum slås sammen, så 0-5 kl.
sidder i samme rum, hvor de før havde
separate arbejdsrum.
Fra skolen:
Afgangseleverne har sidste skoledag fredag
den 18.juni, som i år festligholdes på en
lidt anderledes måde end vi kender det.
Der er lavet et fint program for dagen, bl.a
med et fælles morgenbord for eleverne.
Fra SFO:
Der bliver afholdt hyppige møder i
byggeudvalget og vi er nu gået ind i en
fase hvor det er detaljerne, der diskuteres.
Det er alt fra valg af sanitet til farver på
væggene.
Begge huse er blevet miljøscreenet inden
nedrivning for at sikre at der ikke er
miljøfarlige byggematerialer i bygningerne.
Transformatorstationen, der ville ligge
placeret midt i det nye legeområde, er ved
at blive flyttet til ny placering.
Nordea fonden har bevilliget 20.000kr til et
legepladsredskab.
De næste to dage står i festenes tegn, da
der holdes sommerfest i begge huse.

6

Covid-19 –
aktuel status

Orientering

7

Kommunikation Orientering
og drøftelse

Vi forventer at kunne starte op uden
17:35- restriktioner efter ferien.
17:45 Fokus på hygiejne og håndvask bibeholdes
også i det nye skoleår.
Der er fokus på medarbejdernes trivsel, da
de har arbejdet meget isoleret igennem
hele corona-tiden.
Der vil være sociale aktiviteter med fokus
på at styrke fællesskabet i det nye skoleår.

17:45- En arbejdsgruppe i Kommunen har lavet et
18:00 oplæg til en ny kommunikationspolitik. Den
er præsenteret for ledere og
kommunalpolitikkere og skal nu med deres
input færdiggøres. Det forventes at den
nye politik ligger klar i september og skal
derefter implementeres på skolen og
kommunens andre arbejdspladser.
Det blev på dagens møde aftalt, at vi skal
sikre bedre information om
skolebestyrelsens arbejde, når nye
medlemmer indtræder.
Og at vi hyppigere skal sætte fokus på
skolebestyrelsens arbejdsopgaver.

8

Nyansættelser
og fagfordeling

Orientering

18:00- Der er fastansat 4 nye lærere:
18:10 Hope Bush
Finn Sander
Pernille Mose Sørensen
Charlotte Hagenborg
Samt en ny børnehaveklasseleder:
Mathilde Boye Larsen
Fagfordelingen er tæt på at være færdig og
skemalægningen er i fuld gang.
Målet er at skemaer er klar inden
sommerferien.

9

Mad

10 A20,
arbejdstidsaftale

Orientering
og drøftelse

18:10- Det planlægges at madordning
18:15 igangsættes hurtigst muligt efter ferien, pr.
september hvis muligt.

Orientering

18:15- Status på drøftelser mellem Ærø Kommune
18:25 og den lokale lærerkreds.
Der er på landsplan lavet en ny
arbejdstidsaftale, A20. Aftalen lægger op til
at der skal laves lokale aftaler. Der har
derfor været drøftelser mellem kommunen
og Øhavets Lærerkreds (Danmarks
Lærerforening).
Der har været en god dialog, men der er
ikke opnået enighed om en lokal aftale,
men en forståelse omkring rammerne.
For at nå i mål med en lokalaftale, vil det
kræve tilførsel af midler, så lærerne har
mindre undervisning, og mere
forberedelse.

11 Forkortelse af
skoledagen for
enkelte
årgange.

Drøftelse
og
beslutning

18:25- Ny aftale giver mulighed for at skoledagen
18:40 kan forkortes ved at konvertere
understøttende undervisning/lektiehjælp til
2-lærer timer. Ca. 1 lektion pr. årgang.
Der var en drøftelse omkring fordele og
ulemper. Der var enighed om, at
skolebestyrelsen udsætter drøftelsen til
sensommer/efterår. Dette da muligheden
fra undervisningsministeriet er meldt ud
sent, og da skolebestyrelsens anbefaling
skal kvalificeres i dialog med personalet.
Evt. forkortelse vil derfor være pr. 1.
januar.

12 Sorgplan

Orientering
og drøftelse

18:40- Udskudt til næste møde i august.
18:50

13 Evt.

18:50- Kontoret udsender nye datoer for
19:00 kommende års møderække.

Temaer næste møde - huskeseddel:
-Opfølgning skoledagens længde
-Planlægning af jubilæum

