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1. « Nyt fra skolebestyrelsesformanden.
De forældrevalgte har henvendt sig til politikkerne/forvaltningen vedr. de
manglende referencepapirer de var blevet lovet. De var blevet lovet en
sammenligning med tidligere budget, så man nemt kan se forskellen. Det har
de forældrevalgt nu fået besked på, at der ikke udsendes - derfor
henvendelse desangående. Det er på dagsorden på børn og
skoleudvalgsmødet 14. april. Politikkerne ønsker en redegørelse fra
forvaltningen.

2. Nyt fra skolelederen. (Personale, Covid 19 status, mm)
Der forventes status qvo på personale bortset fra en bh. Kl. leder, idet vi får
en bh. Klasse mere - orientering om frivillig forflyttelsesrunde, som lige er
startet nu. Opslaget er sendt ind til forflyttelsesrunde.
Endnu en genåbning er i gang. Dejligt at have 5. og 6. klasse tilbage i huset.
Selv om det kun er halvdelen af tiden. Eleverne er meget glade for at være
her igen.
Skolepatruljen er også startet op igen - hver anden uge når 6. årgang er på
skolen er det dem, der tager den. De andre uge står 2 voksne ved
rundkørslen ved skoeln. De uger er de andre fodgængerovergange ikke
bemandet.
Optegning i skolegårdene er i gang.
Spørgsmål fra forældrevalgt til nationalt trivselsmåling. Ledelsen svarer, at vi
desværre ikke kan svare på hvorfor de nationale politikere har valgt at
gennemføre den vanlige test under disse omstændigheder. Randers
Kommune har søgt dispensation men ikke fået den.
3. Tildelingsmodel (Udmelding/ vejledning/webinar uge 14/15)
(Udmøntningsbrev til bestyrelse afventes i uge 16)
Orientering vedr. webinar 12.04 hvor vi fik en kort gennemgang af den nye
tildeling.
Ledelsen er inviteret til spørgsmål/svar seance torsdag vedr. den nye
tildelingsmodel.
Orientering om det ledelsen pt ved om den nye tildelingsmodel. Vi er glade
for, at vi har erfaring og et tidligere budget at sammenligne med. Så vi er så
sikre som vi kan være pt med den timefordelingsplan, vi har lavet udkast til i
dag

4. Timefordelingsplan
Gennemgang og godkendelse.

5. Orientering fra SFO/Juniorklub og førskole
Orientering om punkter fra samarbejdsdokumentet mellem bh og skole.
Ønsker sig tid på et møde i efteråret, der forhåbentlig kan være fysisk.
Dokumenterne her kan gennemgås grundigt, men endnu vigtigere kan nogle
medarbejdere fortælle om hverdagen i fritidstilbuddene, når vi er kan lave
flere aktiviteter sammen med børnene igen.
6. Princip / evaluering fagfordeling
Dialog. Skal tages op igen på næste møde.
7. Regninger fra bortkomne bøger
Udsættes.

8. Punkter til næste møde.
 Princip / evaluering fagfordeling
 Regninger fra bortkomne bøger
 Timer i det endelige budget. Hvad skal vi have mere eller mindre afhvis budget fordrer justeringer

Punkter til senere møder:
 SFO/klub-efteråret fysisk møder. Invitere medarbejdere med.
 Evaluering med 2D (nest)
 Se lokalerne ved parallelklassen
»

