Skolebestyrelsesmøde
02.03.21
kl. 17.00 – 19.00
Virtuelt link:

https://meet.google.com/owh-beoq-wek

Afbud fra Michael Thiil og Anne
Idet der ikke er mødt tilstrækkeligt forældre op til mødet er det ikke en beslutningsdygtig forsamling. Skulle
der opstå behov for beslutninger udskydes punktet
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden.
Intet nyt
2. Nyt fra skolelederen. (Personale, Covid 19 status, førskolemm.)
Roligt. Lavet lidt om i skema til nuværende restriktioner. Kviktest 2 gange ugentligt
På mandag aflevering af tandlægeområdet-glæder os til at PAR kan flytte derop
Internat, og sydby aflyst.
Spændt på om hyttetur og lejr bliver til noget i år eller bliver udskudt til næste skoleår.
Af de ældste årgange har vi elever inde på skolen til undervisning nogle timer hver dag. De elever, der har
behov for det, og har alt for svært ved at være hjemme til undervisning hele tiden eller evt er i
trivselsudfordringer.
Spørgsmål fra forældre i bestyrelsen ang. Motivation til undervisning og forældreansvar i forhold til
elevernes trivsel.
Dialog om hvad der lykkes og hvad der virker. Og om det der ikke virker.
Forældre spørger tillige ind til registrering af fravær for elever. Vi orienterer om, at registrering af fravær er
som til daglig. Det registreres.
Førskole er startet. 90 børn. 3 store grupper-skal blive til 4 klasser.
Masser af info på skrift og video forud for opstart. De første to dage er gået helt suverænt. Det kæmpe
arbejde forud lønner sig nu. Planlægninger holder i praksis. Online møde gik virkelig godt.
3. Regnskab 2020
Orientering om regnskab for 2020 . Forklaringer på hvorfor tallene ser ud som de gør.
Snak om hvor står vi ift den nye tildelingsmodel.
Forældrene undrer sig over, at vi endnu ikke har modtaget de lovede regnestykker fra forvaltningen
4. Orientering fra SFO/Juniorklub og førskole
Punktet udsættes.
5. Orientering om A20 (lærernes arbejdstidsaftale)
Pia orienterer om det gode arbejdsmiljø, der har været om samarbejdet omkring aftalen.
Alt er foregået i en virkelig god samarbejdsånd.

6. Princip / evaluering fagfordeling
Punktet udskydes da det er et beslutningspunkt.
7. Punkter til næste møder.
Princip / evaluering fagfordeling

Timefordelingsplan
Regninger bortkomne bøger?
Orientering fra SFO/Juniorklub og førskole

