Referat af skolebestyrelsesmøde.
Torsdag den 20. januar 2022 – online/invitation Teams
Kl. 17:00- 19:20
Der udsendes separat formødeinvitation i Teams for de forældrevalgte
Kl. 16:00-17:00
Deltagere: Knud, Ane Katrine, Mette, Claus, Loa, Hanne Pia, Karin (sup. for
Heidi), Pia, Fie, Mads, Signe, Karsten, Charlotte og Lars.
Afbud: Lisbeth, Heidi
Ikke til stede:

Emne (og
ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af
ordstyrer

Beslutning

17:00- Karsten
17:05

2

Godkendelse af
referat fra
sidste gang,
samt dagens
dagsorden

Beslutning

17:05- Referat godkendt.
17:05

3

Elevrådet

Orientering

17:05- Nyt fra elevrådet
17:15 -Elevrådet spørger om julestævnet kan
afholdes senere på året? Ledelsen arbejder
videre med sagen.

4

Meddelelser:

Orientering

17:15- Skolens leder:
17:30

-

Skolens leder
Formanden
MED-udvalget
Fra skolen
SFO

-

-

-

-

-

Anna har ønsket at træde ud af SB.
Hanne Pia er tiltrådt SB i stedet.
Suppleanter: Skolen har fået
henvendelser fra tre nye
suppleanter. Frist for henvendelse
er d. 1. feb.
Skemaer: Arbejdet med forkortet
skoledag i 1. halvår 2022 er i fuld
gang. Arbejdet har været udfordret
af skematekniske vanskeligheder.
Desuden har det også været
nødvendigt at forholde sig til ekstra
udgifter for ekstra buskørsel. Det
sidste har medført, at fredagen
fortsat vil være på seks lektioner for
alle klasser. Vi forventer at den
forkortede skoledag træder i kraft
omkring vinterferien.
Jubilæum: SB ønsker ikke at holde
skolens 50-års jubilæum. Det har
været udsat for længe grundet
covid-19. SB opfordrer i stedet til,
at der holdes en stor fest i
anledning af indvielsen af den nye
SFO. Der blev i den forbindelse
nævnt et gammelt ønske om at
anskaffe et skilt med skolens navn
og evt. logo. Charlotte og Fie
undersøger mulighederne.
PC status: De indkøbte PC´er er
udleveret til eleverne fra 6. årg. og
opefter. Det anbefales aktuelt ikke,
at der udleveres PC´ere til de
mindste elever, da det kan fratage
dem opmærksomheden fra andre
færdigheder. De mindste elever
arbejder med iPads. Der er stadig
økonomi til indkøb af nye iPads.
I tilfælde af nedlukning bør skolen
være gearet til at udlevere PC´ere,
til de elever, der har behov.

-

Skraldespand – skolevej: KSO er i
dialog med Park og Vej, bl.a. om
hvor/om de skal/kan sættes op.

MED-udvalget: Jf. pkt. 6.
Formanden:
-Ingen meddelelser.
f Fra skolen: Ingen meddelelser.
Fra SFO:
-Nedrivningen af Toftebo og Møllebo er
gået i gang. Herefter kan bygningen af den
nye SFO begynde.

5

SSP
Alkohol,
rusmidler

Orientering
og drøftelse

17:30- Maria Brygger og KSO fortæller om
18:00 rammerne i SSP-samarbejdet.
Mulighed for spørgsmål og input.
-Herunder drøftelse af samarbejdet
mellem SSP og SB mm.
-Fra SB´s side efterlyses en bedre
opfølgning på dialog og aftaler med SSP.
Det skal være tydeligere for forældrene
hvad SSP laver, og hvor SSP kan træffes.
SSP ønsker også en dialog med
forældrene, og forældre og lærere er altid
velkomne til at henvende sig til SSP.
I de tilfælde, hvor SSP er bekymret for
nogle børns adfærd, bliver forældrene
kontaktet.
SSP er på skolen hver tirsdag fra kl. 8.00
– 11.00. Skolen og SSP skal tydeliggøre
denne tilstedeværelse.

6

Trivselsundersøgelse

Orientering
og drøftelse

18:0018:25

Tilbagemelding fra KSO/MED omkring
fokuspunkter for videre arbejde, samt
overordnet konklusion.

-Besvarelsesprocenten er faldet siden
sidste måling, og der skal fokus på at alle
besvarer fremadrettet.
-En gruppe bestående af Karsten, TR, AMR
(Triogruppen) samt de to
afdelingskoordinatorer, har valgt at
fokusere på følgende punkter:
Arbejdstempo, kommunikation,
samarbejde, opgaver med store
følelsesmæssige krav – herunder
inklusionsopgaver. Samt fællesskab i
forlængelse af covid-19.
Gruppen udarbejder handleplan for
ovenstående og fremlægger det på næste
fællesmøde i marts måned.

7

Covid-19

Orientering
og drøftelse

18:25- Status på den aktuelle situation.
18:35
Status d. 20. jan 2022.
-Indtil videre få lærere ramt af Covid-19
-Flere elever bliver smittet og en del er
isolerede.
-Skolen takker forældrene for godt
samarbejde omkring Covid-19-situationen.

8

Økonomi

Orientering
og drøftelse

18:35
18:45

Årsresultat.
Der estimeres med et underskud på kr.
470t.

De primære årsager er:
 Der var overført et underskud på ca.
300t i forvejen





Der har været betydelige udgifter til
vikar i forbindelse med sygdom,
men skolen har også modtaget
refusion for en del af udgiften.
Udgifter til specialindsatser for
elever har været store.

Der arbejdes i dialog med
økonomiafdelingen på sagsfremstilling ift.
stigende udgifter for elever der kræver en
særlig indsats.
9

Værdiproces

10 Temadag

Orientering, 18:45- Status på værdiprocessen.
drøftelse
18:55
Værdiprocessen er blevet godt modtaget,
men har desværre været forsinket pga.
Covid-19.
Der er aftalt følgende:
 Der udarbejdes små videoer fra de
små årgange.
 David og Peter (Pølsemanden) laver
udkast til online afslutning som
vises for alle elever.
 Der udmeldes efterfølgende dato for
værdiworkshop med deltagelse af
nøglepersoner. Herunder
medlemmer af skolebestyrelsen,
elevrådet, lærerrådet samt
værditeamet. I workshoppen skal
der formuleres værdier og sættes
fokus på værdisæt.
 I forlængelse af værdiworkshop
aftales møderække/proces med
fokus på at ”værdierne lever og
forankres”. SB ønsker at være
repræsenteret i
forankringsprocessen.

Orientering
og
beslutning

18:55- Tilbagemelding fra ”Skole og Forældre”
19:05

Der er mulighed for kursus lørdag d. 2.
april kl. 9-14:30.
SB bakker op om den foreslåede dato.
Karsten kontakter ”Skole og forældre” for
videre aftale.

11 Feriekalender

Drøftelse
og
beslutning

19:05- Feriekalender til godkendelse.
19:15 -SB anbefaler at Grundlovsdag fastholdes
som halv skoledag til strandrensning eller
andre aktiviteter.
-SB ønsker endvidere, at der fortsat er
fridag på Fastelavns mandag.

12 Eventuelt

Orientering

19:15- -Igen i år forventer vi desværre ikke at
19:20 kunne afholde fastelavn som en stor fest
pga. covid-19.
-Ved indkaldelse af suppleant til SB-møder
skal dagsordenen sendes til
vedkommende.
-Formanden takker forældrene der kom til
formødet og opfordrer til at fortsætte
formøderne.
-Der er dialogmøde med KSU tirsdag d.
26. apr. Hvor mange kan deltage fra SB?

Næste møde: 07.03.22 kl. 17.00.

