REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDDE
Mødested:
Mødedato:
Afbud:

«Søndermarkskolen»
25-01-2022
« Mads, Henriette, Kathrine og Charlotte.»

«
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden / skolerådet
Møde mellem de tre skolebestyrelser i sydbyen den 7/2 kl. 17-18. 2
medlemmer fra hver bestyrelse.
Morten og Michael Thiil deltager.
Nyt SKU udvalg efter valget.
Status på skolelederstilling.
2. Nyt fra skolelederen (personale)
Vi beskæftiger os en del med corona.
Mange børn og voksne syge.
Genopslag på stilling dansk-, musik- og tysklærer.
74 børn indskrevet til start 0. årg. + de omgængere vi har.
Der er til kommende skoleår 9 børn, der er skoleudsat.
Besøg af AT vedr. det fysiske arbejdsmiljø. Ventilation og utæt tag.
Når vi er tilbage i vant gænge med alle børn i hus, kommer de igen og sætter
trackere på til at måle CO2 i udvalgte lokaler. Det giver ikke mening at måle,
mens vi ikke er her alle sammen.
Der er ansat barselsvikar for lærer, som er gået på barsel.
3. Valgbestyrelse. Plan for bestyrelsesvalg forår
Valgbestyrelse: Morten, Charlotte og en forældrevalgt.
Valgbestyrelsen skal indkalde skriftligt til valget senest 7. februar.
Bestyrelsesformanden undersøger hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ønsker
at genopstille, og hvilke der ikke gør.

4. Kortere skoledag forår 2022 – opfølgning
Orientering om mødet med medarbejderne.
DialogKonklusion – vi beholder det skema vi har.
Hvis vi til næste skoleårs planlægning får mulighed for at lave kortere
skoledag og bruge uu-bånds timerne til dobbeltlærer timer på mellemtrinnet
fra skoleårets start, vil vi gå efter det.

5. Budget 2022
Gennemgang og kommentarer.
Budget til madkundskab, H/D og billedkunst øges lidt.
Ønskepulje, som vi havde sidste år, ønskes igen.
Bestyrelsen ønsker at nedskrive beløbet der bruges på it-abonnementer. Der
har været brugt ekstra midler i perioderne, hvor der har været megen online
undervisning.
Hytte/lejr skal tages op igen. Vi skal være opmærksomme på, at de afsatte
penge også bruges til transport, da der er forsikringsmæssige udfordringer
ved at bede forældrene køre, som nogle årgange har brugt. Det skønnes, at
der er penge nok, men hvis det viser sig ikke at være sandt, så tages det op
igen.
»

