Skolebestyrelsesmøde
05.05.20

Afbud fra Mads og Louise.
Henriette ?

1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden.
Møde med Michael Maaløv og Steen Bundgaard, der gerne ville høre om, hvordan det går på SØN.
Derudover talte de om formelle og uformelle grupper.
Morten og Michael spurgte ind til samarbejdsformer, opbakning fra forvaltningen.
Deres oplevelse er, at alle SB bliver indbudt til en sådan samtale.
Orientering om møde vedr. ”skolekooridorer”, der handler om cykeltrafik til og fra skolerne
2. Nyt fra skolelederen. (personale/stillinger/økonomi)
Planlægnings”mode” vedr. næste skoleår.
Vi skal have slået en bh.kl. leder stilling op. Og en lærerstilling-den ved vi ikke endnu hvad skal
bestå af. Det finder vi ud af qva fagfordelingen. Vi kommer også til at mangle en skolepædagog,
men der skal vi vente med at slå op til vi ser om der er skolepædagoger der bliver ledige i
kommunen.
Orientering om barsler.
Der er gang i brugen af penge på vedligehold. Så tag lappes og punkterede vinduer skiftes,
molokkere sættes op (eller rettere graves ned). Vandskade udbedres i kælderen.
Legepladsudvalg har fået tilbud. De skal nu i elevrådet. Bestilling afsendes torsdag.
3. Status ”Coronaskole”
Godt i gang. Daglig rytme har indfundet sig.
I betragtning af hvor stor en forandring det har været, går det virkelig godt.
Værnemidler er der styr på. Forsyningsvejene er i topform.
Tæt samarbejde med rengøring
Medarbejderne er ikke meget fraværende. Vi tjekker den centrale jobbank ud i morgen. Vi har et
par længerevarende sygemeldinger, der ikke er coronarelateret
Medarbejderne fortæller om deres erfaringer om hvad der er godt i denne periode og hvad der
savnes mest fra den førhen kendte hverdag. Der er lidt faglig frustration, fordi det nu har stået på
så længe og lærere og pædagoger vil så gerne give eleverne det bedst tænkelige i alle fag og det er
ikke muligt. Men humøret er højt og begejstringen og engagementet er stort.
Orientering om hjemmeundervisning 6. årgang.
Spændende hvad der sker efter 10. maj

4. Timefordelingsplan drøftelse og beslutning.
Gennemgang og orientering.
Vi har dialog om nogle af punkterne især de nyeste.
5. Skærmet tilbud, orientering
Orientering om det vi nu ved om tilbuddet. Hvad tænkes om skole og fritidsdelen i tilbuddet.
Økonomien mv. De der skal være i tilbuddet skal beskrive nærmere. Og dokumentet vil med jævne
mellemrum komme tilbage i SB
6. Midler til fysiske undervisningsmidler.
Vi har fået 814.000 som et engangsbeløb.
Pengene er givet fordi skolerne har ømmet sig over mangler til undervisningsmidler.
Vi investerer i noget af det inventar, der så absolut trænger til at blive skiftet ud.
Undervisningsmidler: fagudvalgene skal lave en prioriteret ønskeliste der kan højne deres fag.
Ansøgningsskema sendes ud snarest.
Vi tager det på SB igen.
7. Evt. Pkt. til næste møde 9/6
Profilbeskrivelse
AULA strategi.
Inklusionsstrategi-fællesskaber for alle.
Evt. Budgettildelingsmodeller.
Evt. ansøgninger vedr. fysisk undervisningsmiljø.

