REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
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«Søndermarkskolen»
12-10-2021

Afbud:

«Cecilie, Katrine og Henriette»

«
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden / skolerådet
Morten fortæller om ansættelse af kantinedame.
Michael Rønne orienterer fra skolerådet havde bl.a. følgende emner oppe
sidst:
Folkeskolen som førstevalg-kommunikative muligheder på de sociale medier.
Frihedsgrader.
Evaluering af de første erfaringer med den nye tildelingsmodel.
Budgetrådgivning af politikkerne.
Initiativ till forældredrevet inspirationsmøde og evt. formøde.
Erfaringsudveksling vedr. bestyrelsesarbejde.

2. Nyt fra skolelederen (budgetforlig – personale- solafskærmning mm.)
Orientering om budgetforlig.
Orientering om politikerbesøg i SFO´en.
Tilbagemelding til forvaltningen vedr. tiltag ift. Folkeskolen som førstevalg.
Tilbagemelding vedr. inklusionsmidler. Skolerne i Randers er udtaget til den
opgave. En meget teknisk og kompleks opgave at tilbagemelde på.
Finansministeriet har bestilt opgaven.
Ansættelse af kantineleder Lone.
Ansættelse af Karina (3. og 5. årgang) -matematiklærer og vejleder.
Birgitte (1. og 3. årgang) er også kommet godt i gang.
Kristina er startet som ny pædagog i parallelklassen.
Vi har fået bevilliget penge til solafskærmning på dele af skolen,
grundet de forhøjede priser på byggematerialer.
3. Høring feriekalender
Skolebestyrelsen giver høringssvar på lukkeuger. Vi ønsker at SFO og KLUBs
lukkeuger er de to midterste uger af juli fremadrettet. Dette er
administrative årsager i forhold til samarbejdsmuligheder mellem lærere og
pædagoger i opstart af nyt skoleår.
4. Høring Lokalplan 731

Skolebestyrelsen ønsker en vej i stedet for en sti, så trafikken kan blive
afviklet. Forslag om ensretning. Det øgede byggeboom gør, at trafikken øges
yderligere.
5. Beslutningsbrev vedr. udmøntning af aftale om fagligt løft i grundskolen.
Der er blandt andet mulighed for at undlade at lave elevplaner i år på
bagkant af corona pandamien. Det er op til den enkelte skole.
Dialog. Beslutning om at vi i år har skole/hjem samtaler på baggrund
Der skal ikke udarbejdes kvalitetsrapport og skolerapporten i år, der er
forskelligt data vi skal indsende.
Der holdes fast i kravet om kompetencedækning.
Vi har konverteret understøttende undervisning på mellemtrinnet til
tolærerordning og bruger det til co-teaching.
Dialog om evt. mulighed for at konvertere yderligere understøttende
undervisning på mellemtrinnet.
Ledelsen kigger på det og vender tilbage til bestyrelsen.
Der er ikke mulighed for at ændre yderligere i indskolingen, da det fra politisk
hold er bestemt, at den kortere skoledag skal udmøntes torsdag og fredag fra
12.55. Vi er afhængige af bussernes køretider og kan derfor ikke lægge
skoledagens skema helt frit
6. PR i Sydbyen/sociale medier /kommunikationsstrategi
Helle orienterer om tiltag på PR.
7. Evaluering af principper: Forældrebetalte midler
Mindre rettelse laves. Godkendt.
8. Punkter til kommende møder.
Ledelsen. Kortere skoledag-opfølgning
Evaluering af ”nest” klassen
Evaluering PAR-med medarbejdere. Til foråret.
»

