Skolebestyrelsesmøde - Referat
Mandag den 15. juni 2020 – fysisk på skolen
Kl.17:45- 19:45
Deltager: Katja, Knud, Gitte, Karina, Mette, Rie, Leif Frederik, Karsten, Lars,
Charlotte
Afbud:
Ikke til stede: Loa

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

17:4517:50

Mette

2

Godkendelse af referat
fra sidste gang, samt
dagens dagsorden

Beslutning

17:5017:50

Godkendt

3

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

17:5018:05

Skolens leder:
-

Status på AP Møller
ansøgning: Der
afventes et svar i uge
26.

-

Status på
skolebestyrelsesvalg:
Ingen fremmøde til
skolebestyrelsens
opstillingsmøde og
ingen har meldt tilbage.
Gitte Albertsen ønsker
at udtræde og det
samme gør Bettina, der
er suppleant.

-

Status indkøb af nye
computere, levering,
ibrugtagning: Indkøb

og levering er blevet
yderligere forsinket
grundet Covid 19. Det
forventes at de leveres i
september og kan
ibrugtages i oktober.
Der indkøbes i alt ca.
150 stk.
-

Tirsdag den 16. juni har
Karsten og Knud møde
med social og
kulturudvalget, hvor de
bl.a. skal fremlægge et
ønske om tilførsel af
midler til to-sprogsundervisning og have
afklaret hvad de afsatte
penge til forbedring af
madudbuddet, helt
præcist må bruges til.
Den 10. juni blev det
fra regeringen udmeldt
at der var afsat særlige
midler til
sommerferieaktiviteter
for børn og unge
mellem 6 og 17 år. Det
er en meget kort
tidsfrist, men der
arbejdes fra skolens
side på at byde ind med
nogle aktiviteter.
Fagfordelingen
forventes at være
afsluttet fredag den
19.juni, hvor
lærersammensætningen
efterfølgende udmeldes
til forældrene. Det er
forhåbningen at
skemaerne bliver
færdige inden
sommerferien.

Formanden:
Knud har sendt et længere
brev ud til kontaktforældrene,
hvor der redegøres for
skolebestyrelsens arbejde i de
forgangne skoleår. Der er
nævnt: skolens jubilæum, IT
situationen, ændring af
mobilpolitik, madudbuddet,
nyt SFO byggeri samt valg til
skolebestyrelsen.
Der er fra Knuds side fokus på
hvordan man fremadrettet
kan skabe interesse for
arbejdet som
forældrerepræsentant i
skolebestyrelsen.
Der bliver efter sommerferien
forsøgt med endnu et nyvalg
til skolebestyrelsen.
SFO:
En stor del af SFO personalets
timer er fortsat omlagt til
skoledelen, da fremmødet
stadig ikke er normalt. Det
stiger dog dag for dag.
Afledt af Covid 19 er det
besluttet at aflyse/udskyde
sommerfesten i Lilletoften og
aflyse overnatningen med 3.
klasserne. Børnehaverne har
været til overleveringsmøde
omkring de kommende 0.
klasser og kommer på besøg i
Lilletoften i løbet af uge 25.
MED-udvalget:
- Der er møde i MED
23.06.
Fra skolen:
I denne uge er begge
6.klasser på lejrskole på
Bornholm og der er også
elever fra 8.klasse der skal ud
og sejle med Fylla inden

sommerferien, da de måtte
afbryde turen sidste år
grundet dårligt vejr.
Det er forhåbningen at alt er
tilbage ved normalen efter
sommerferien, så der
planlægges efter at drive
almindelig skole pr.
10.august. Velvidende at
udmeldingen primo august
kan være en anden.

4

Covid-19

Orientering

18:0518:15

KSO gennemgår aktuel
situation på Marstal Skole:
Skolen har gennem hele Covid
19 tiden draget nogle gode
erfaringer, som man vil tage
med videre. Fagdagene og
samarbejdet i mindre teams
har været godt for både
elever og lærere.
Der har været meget
udeaktivitet, som har fremmet
trivslen. Der har været meget
online undervisning.
Situationen betyder også at
sidste skoledag for
afgangsklasserne, som i år er
den 19.juni kommer til at
foregå klassevist og virtuelt.
Dimmissionsfesten den 24.juni
kommer til at foregå næsten
som den plejer, blot med
visse forholdsregler.
Sidste skoledag inden
sommerferien bliver afholdt
klassevis.

5

Jubilæum

Beslutning

18:1518:25

Fastsættelse af ny dato:
Jubilæet skydes til afholdelse i
foråret 2021, KSO og LK
afklarer dato.

6

Møde med omgivende
samfund

Beslutning

18:2518:35

Fastsættelse af ny dato: Der
vil blive fastsat en dato i
oktober måned.

7

SFO

Orientering
og
drøftelse

18:3518:45

Status
Der afventes stadig svar fra
slots-og kulturstyrelsen på
hvorvidt byggeriet må
placeres på den tiltænkte
placering.

8

Økonomi

Drøftelse

18:4518:55

Status pr. 1. juni
Karsten gennemgik skolens
budget/økonomi.
Der udarbejdes et årshjul for
skolebestyrelsens
arbejde/tilsyn med
økonomien. Knud laver
udkast.

9

Madpolitikken

Beslutning
– indstilling
til KSU

18:5519:15

Der prioriteres blandt:


Morgenmad til børn, der
p.t. passes i
Mopælappen, som
fremadrettet kan
passes i SFO



Bedre udvalg i
kantinen.



Frugtordning



Lydisolering/generel
forbedring i de
nuværende
spisefaciliteter.



Ved mødet med social og
kulturudvalget vil Knud og
Karsten få afklaret hvad
pengene der er afsat må
bruges til.

10

IT-politik – revidering af
retningslinjer

Drøftelse

19:1519:35

I forbindelse med indkøb af
nye computere, er det aftalt
at mobilpolitikken revideres,
og justeres, da alle elever i
udskolingen vil have en
computer til rådighed.
Der er indkøbt mobil hoteller
til opbevaring i klassen.
Knud undersøger hvad andre
skoler har af retningslinjer for
brug af computere. Der laves
en ny justeret politik.

11

Evt.

19:3519:40

Der blev spurgt til
elevplanerne, og disse
udsendes i efteråret.
Aftalt at referater foreligger i
løbet af en uge fremadrettet.
Leif Knudsen udtræder af
skolebestyrelsen som
lærerrepræsentant.

12

Personsager

19:4519:45

Intet

