Referat af telefonisk ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 – 20.00

Deltagere: Pia Elkjær Bay (PEB), Dorien van Veelen (DV), Lars Møller Salling
(LS), Hans Henrik Schmidt (HHS), Lene Rasmussen (LR), Camilla Stevns
Bøje (CB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Gitte Olsen (GO), Anne Steiner
Jensen (ASJ), Kaja Gillesberg Lassen (KGL), Lene Svanholm Rosenbeck
(LSR), Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Anna Løvstad (AL), Marie Schmidt (MS)
Referat:

1

Drøftelse

Skolebestyrelsen var samlet til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde via telefon for at drøfte situationen, som skolen befinder sig i på grund af Corona og hjemsendelsen af samtlige elever og medarbejdere.
GR gav en status over de forskellige aktiviteter, der pågår lige
nu, med henvisning til de to nyhedsbreve skolen har udsendt
over Aula til alle forældrene. Lærerne planlægger nødundervisning for klasserne, som sendes via Aula, Meebook og i de større
klasser i Teams. Lærerne prøver at tilgodese elevernes forskellige behov, med den viden, at det kan være vanskeligt for både
eleverne og familierne, at agere i denne situation. GR berettede
at denne problemstilling, gør sig gældende på kommunens andre skoler. Der er en stor opmærksomhed på de sårbare elever.
Lærerne og pædagogerne er på dagligbasis i kontakt med disse
børn og deres forældre. Alle elever vil inden påske have kontakt
med enten deres lærere eller deres pædagog enten via Teams
eller via telefonen. Det vil være en kontakt, hvor det primære
formål er af trivselsmæssig karakter. GO meddelte, at skolen
har nødpasning for 1-5 børn om dagen med to pædagoger.
Skolebestyrelsen er blevet opmærksomme på, at det er vigtigt
at opfordre de forældre, der har spørgsmål til undervisningen,
at kontakte den enkelte lærer. Det er vigtigt i denne situation
at tingene løses, og der er direkte kontakt vigtig.
Der har været en del henvendelser vedrørende sammenhængen
mellem Aula og Meebook. Forældrene har haft vanskeligt ved at
se deres børns lektie. Det skyldes, at det er barnet, der via sin
Uni-login kan se opgaverne og lektierne i Meebook. Skolen sørger for, at denne information kommer ud til alle forældre ved
hjælp af en video på Aula.
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Der er elever, der er udfordret i ikke at have deres egen computer. Kommunen har besluttet, at det bliver muligt at låne på
skolen. Dette er sket. Henved 30 maskiner er blevet udlånt.
Problemstillingen med at printe og kopiere opgaver blev drøftet
og bliver hjemsendelsesperioden forlænget efter påske, må der
tænkes kreativt.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling
Mødet sluttede kl. 20
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Gitte Rasmussen

