Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 5. maj 2020
Kl.16:00- 17:30
Deltager: Knud, Mette, Katja, Frederik, Leif, Rie, Charlotte, Karsten og Lars.
Afbud: Gitte
Ikke til stede: Loa, Carl og Karina.
Bemærk – mødet er online – via Microsoft Teams

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør
hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

16:0016:05

Mette

2

Godkendelse af referat fra
sidste gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

16:0516:05

Ikke rundsendt til
godkendelse. Følger
snarest.

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

Orientering

16:0516:15

Skolens leder:
- Jubilæum: Grundet
Corona-krisen er det
på nuværende
tidspunkt svært at
sige noget om,
hvorvidt vi kan holde
jubilæumsfesten d.
11.09.20.
- Møde med
omgivende samfund:
Grundet Coronakrisen er mødet med
det omgivende
samfund udskudt.
- AP Møller ansøgning:
AP Møller har
inviteret til møde på
torsdag d.07.05.20.
De vil spørge ind til

ansøgningen. KSO
anbefaler at et nyt
uddannelsesforløb
tidligst starter efter
nytår.
Formanden:
-Corona-tiden har været
interessant. For nogle
elever har der været tale
om et fagligt løft, for andre
det modsatte. Knud
opfordrer SB til at støtte
skolens ledelse i det videre
arbejde under Coronakrisen.
-Det er Knuds opfattelse at
andre skoler bruger mere
IT i nødundervisningen end
Marstal Skole.
-Brev til kontaktforældre er
ikke blevet sendt pga. den
nuværende usikkerhed.
-Knud opfordrer til, at der
altid følger dagsordner med
til indkaldelse af møder.
SFO:
-SFO´en er efter
genåbningen startet op på
meget lavt blus. Der er 6 –
8 børn pr. dag. CH håber at
børnene snart kommer
tilbage. Meget af
pædagogernes tid er
konverteret til skoletiden.
MED-udvalget:
-Det overvejes om MED
skal styrkes gennem flere
møder.
Fra skolen:
-Opstarten efter
genåbningen har været
præget af god stemning.

3

Covid-19

Orientering
og drøftelse

16:1516:55

KSO gennemgår kort
skoledagen, aktuel
situation på Marstal Skole.
Herunder mulighed for
drøftelse af aktuelle tiltag,
og kommende tiltag.
-Der er blevet arbejdet
meget på at få startet
onlineundervisningen op.
Det er ved at være på
plads.
Eleverne er også ved at
vende sig til de nye forhold
men de savner selvfølgelig
samværet på skolen.
-Undervisningen for de
yngste klasser på skolen
bliver tilrettelagt i
årgangsteam og som
fagdagslignende
undervisning.
-Hvad angår
hjemmeundervisningen af
de største elever, er det
indtrykket, at lærerne
arbejder meget for at få det
til at hænge sammen, og at
eleverne får meget ud af
det fagligt.
-I hjemmeundervisningen
er de normalt stille elever
blevet mere synlige.
Lærerne har god dialog
med dem, så nu tør de
være ”mere på ”.
-Vi skal sørge for at bruge
nogle af de erfaringer vi
gør os nu og bringe de
bedste med os videre.
Blandt de gode erfaringer
er udeundervisningen.
-Under nedlukningen har
der været stor forskel på
hvor meget de enkelte
klasser har haft af arbejde.
-Hjemmeundervisningen
har givet os en stor viden
om IT-undervisning.

-Undervisningsministeriet
opfordrer til øget fokus på
de svageste elever, der
bliver undervist hjemme.
4

SFO

Orientering

16:5517:15

Status og drøftelse.
-Der har været møde i
byggeudvalget. Der
arbejdes fortsat hen imod
det oprindelige ønske med
SFO´ens placering i
”Lunden”. Hvis ønsket ikke
kan imødekommes grundet
klagen fra Slots- og
kulturstyrelsen, ønsker
byggeudvalget, at skolen,
SFO´en og SB peger på
alternative placeringer af
en ny SFO. (Se bilag)
-SFO-personalet peger
entydigt på model nr. 2 (se
bilag), gerne som en
renovering af det
eksisterende byggeri.
-SB peger på forslag 1 og 2
(se bilag), som alternative
muligheder.

5

Økonomi

Orientering

17:1517:25

Status pr. 1. maj
-Corona-krisen har givet
nogle ekstra udgifter til
etablering af håndvaske,
indkøb af håndsprit og
cremer, leje af telt mm. Til
gengæld er der sparet
midler på vikarudgiften.
-Vi bliver en klasse mindre i
skolen fra skoleåret
2020/21 og det medfører
reducering af personalet.
Vi forventer pt at vi i 2020
ender med et underskud på
400-500t kr.

6

Toiletter

17:2517:30

- SB tilslutter sig forslag B
(se bilag)

7

Evt.

8

Personsager

17:2517:30

-Elevrådet bakker op om
hjemmeundervisningen.

-KSO orienterede.

