Referat af skolebestyrelsesmøde.
Mandag den 23. februar 2021
Kl. 17:00- 19:00
Deltager: Knud, Claus, Ane, Hanne (Sup. For Anna), Mette, Loa, Fie, Pia (Sup.
for Rie), Mads, Kris, Charlotte, Karsten og Lars.
Afbud: Rie og Karina
Ikke til stede: Loa.
Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

17:0017:05

Karsten var ordstyrer.

2

Godkendelse af
referat fra sidste
gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

17:0517:05

Referatet blev godkendt.

3

Elevrådet

Orientering

17:05- Status – elevperspektiv på
17:15 nedlukning
Valg af elevrepræsentant til ITgruppe.

4

Meddelelser:

Orientering

17:1517:35 Skolens leder:

-

Skolens leder
Formanden
MED-udvalget
Fra skolen
SFO

Beslutning – hvem gør hvad





Status nye PC´er
-Skolen er tildelt 320.000,til indkøb af nyt ITmateriale. Der skal bl.a.
holdes et møde med
kommunens IT-afdelingen,
hvor nye indkøb drøftes.
Status værdiproces, tidsplan









-Processen er udsat pga.
Corona. Kandidater skal
indsende deres forslag til
skolen inden påske. Efter
påske vil forslagene blive
fremlagt – ”pitchet”.
Status ventilationsanlæg
-Processen vedr. installering
af ventilationsanlæg er gået
i gang. Første møde med
teknisk afdeling er torsdag
d.25.02.21.
Økonomi
-intet nyt siden sidst.
Skolen estimeres at blive
tildelt 110.000,- til løft af
faglighed og styrket trivsel
frem til sommerferien.
-KSO har haft det første
møde med
økonomiafdelingen vedr. ny
tildelingsmodel.
-Der er pt. tilmeldt 26
elever til kommende 0. årg
Det endelige tal forventes at
ligge mellem 30 – 40
elever.
Diverse
-MUS-samtalerne er i fuld
gang og vi forventer snarligt
at kunne gå i gang med
fagfordelingen.

Formanden: ”Det er godt, at der
er gang i IT-processen”.

– -Der er ikke kommet noget svar fra
KSU vedr. sagen om ”mad og
måltid”. Det forventes snarest.
Formanden har overfor KSU
argumenteret for SB`s ønsker om
at bruge de tildelte midler til

forbedring af de fysiske forhold i
kantinen.
– -Der skal indhentes tilbud på, hvad
det koster at lyddæmpe kantinen
– -Der ønskes et tættere og mere
synligt samarbejde med
kommunens SSP-medarbejder.

Medudvalg:
-intet nyt.
Fra skolen:
-Intet nyt.
Fra SFO:
-Det endelige dispositionsforslag til
ny SFO ligger nu klar til politisk
godkendelse onsdag den 24.02.
Arbejdsgruppen har været godt
inddraget i processen med
udfærdigelsen af det endelige
dispositionsforlag.
Da der ikke er afsat midler til
etablering af legeplads i
forbindelse med nybyggeriet,
søges der via fonde.
Forarbejdet til at begynde at
ansøge diverse fonde er lavet.
Karsten Solberg, Knud Borch og
Charlotte Kisby, sætter sig
sammen og laver de endelige
ansøgninger.

5

Covid-19 –
nedlukning

Orientering,
drøftelse

17:35- Status på den aktuelle situation,
18:05 herunder bl.a.:

-



Nødundervisning på skolen
Undervisningen på skolen
for 0. – 4. klasse er kommet
godt i gang. De er i skole 5
lektioner hver dag.
Nødundervisning uden
fremmøde

-Det går i det store hele
godt med
fjernundervisningen, men
selvfølgelig glæder eleverne
sig til at komme tilbage til
skolen og i særdeleshed til
at være sammen med deres
venner.
Der kan være stor forskel
på elevernes oplevelse af
fordele og ulemper ved
fjernundervisningen.
Overvejende savner de
fleste skolen.
Skolen er obs på at der kan
være elever der har haft det
svært, og som ikke har
været spottet – og at der
ligger en fremadrettet
opgave.
Som nævnt tidligere i
referatet, er der afsat penge
til at følge op på fagligt
efterslæb og til at styrke
trivslen. Desuden kan færre
timer pr. uge generere mere
to-lærer undervisning.
-Det foreslås at elevernes
tilbagevenden til skolen
bliver markeret.


Eksamen.
-Vi mangler pt. information
om, hvorvidt og hvordan,
der kan reduceres i
pensums størrelse.
Antallet af eksamensfag er
blevet reduceret. 9. årg.
skal op i skriftlig dansk og
matematik og i mundtlig
dansk og engelsk. 10. årg.
skal op i skriftlig og

mundtlig dansk og
matematik.

6

Madgruppen

7

Evt.

Orientering



Testning af personale.
-Skolens personale
opfordres til at blive testet
to gangen om ugen. Enten
med kviktest eller PCR.



Forældreperspektiv
-Indgår i ovennævnte.



Elevperspektiv
-Indgår i ovennævnte.



Personaleperspektiv
-Indgår i ovennævnte.



SFO

18:05- Seneste nyt fra Lars, Knud og
18:25 Karsten
Karsten og Knud har afholdt møde
med KSU inden dagens møde.
-Vi mangler svar fra KSU på
sagsfremstillingen vedr. levering
af lune retter til skolen fra Ærø
Madservice. Vi forventer et
bekræftende svar snarest muligt,
og derefter går vi i gang med det
rent praktiske.

18:25- -Information om
18:30 ungdomsuddannelserne.
”Pakkemødet” på VUC har ikke
været afholdt i år pga. Corona.
Det er ellers et godt arrangement,
og det er obligatorisk for skolens

9. og 10. årg. at deltage.
Brobygningen for 8. årg. blev
desværre aflyst (og erstattes af
onlinemøder i maj måned – tilføjet
til orientering efter mødet)
-Næste SB-møde er 7. april kl. 1719.

