Skolebestyrelsesmøde 15.12.2020

Hermed referat af ordinært skolebestyrelsesmøde
Mødet blev afholdt på Teams.

Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
oktober 2020. Godkendt

2
2.1

Drøftelse/behandling af emner
Ferieplanen. Den kommunale ferieplan danner grundlag for
skolens ferieplan for det kommende skoleår. Skolebestyrelsen kan
vælge at flytte 2 dage. Derudover skal lægges fem lukkedage i Sfo.
Der er forslag om følgende lukkedage i Sfo: 27.-30. december & 27.
maj
Ferieplanen og lukkedage i Sfo vedtaget.

2.2

Trivselsmålingen. Eleverne har gennemført trivselsmålingen,
inden coronaen ramte. Se bilag.
Trivselsmålingen er gennemført lige omkring nedlukningen i foråret
2020.
Trivselsmålingen var generelt rigtig pæn.
•

Skolebestyrelsen foretog enkelte nedslag:
Der er kun 8% elever der vurderer, at de er tilfredse med
udeområderne.

•

Toiletterne er der fortsat kritik af. Det er børnenes toiletvaner,
der er udfordringen. Lærerne og pædagoger har meldt tilbage,
at hver klasse har fået deres eget toilet, har hjulpet på
toiletternes renlighedsniveau.

•

Støtte og inspiration. Er der medbestemmelse nok? Det kan
indgå i den løbende drøftelse af præstationskultur, som vi har
taget fat på i bestyrelsen.

Trivselsmålingen er ikke blevet drøftet med personalegruppen pga.
Coronasituationen.
2.3

Orientering om resultatet af julekalendersalget.
Julekalendersalget startede efter efterårsferien og blev afsluttet i
den første uge af december.
Der er solgt kalendere for ca. 175.000 kr. Det vil sige at der er solgt
lidt mere end 3000 kalendere.
Ledelsen erkender, at der ikke har ikke fået solgt de kalendere, som
der var et mål om.
Udfordringerne var bl.a., at samfundet blev mere og mere lukket
ned i løbet af perioden pga. Corona så dørsalg, salg på
arbejdspladser og salg til venner man ikke ser så tit blev
umuliggjort.
Det vil sige, at der ikke er penge nok til den klatrevæg, som var
planen.
Der blev gjort opmærksom på, at der var for mange julekalendere i
familier med mange børn på skolen.
Bestyrelsen støttede, at elevrådet kan komme med forslag til, at
hvad overskuddet skal bruges til.

2.4

Evaluering af kontaktforældremødet. Vi afholdte
kontaktforældremøde på Teams d. 11. november 2020. Hvordan var
oplevelsen af det, og hvad tager vi med videre?
•

Gruppearbejdet. Tilbagemeldinger:
Der var nogle kontaktforældre som mente, at de ikke havde
noget særligt ansvar, når man ikke kunne arrangere sociale
arrangementer fysisk.

•

Der var en oplevelse af, at der sjældent er tid nok til
gruppearbejde på kontaktforældremøde, så fremadrettet skal
der afsættes mere tid.

•

Der var en oplevelse af, at skolebestyrelsen ikke havde klædt
hinanden godt nok på før kontaktforældremødet.

•

Der var oplevelser af, at kontaktforældrene gerne vil gøre et
godt stykke arbejde for skolen.

2.5

Budget v. Brit Jensen.
Udgår pga. manglende budgettal fra kommunen.

2.6

Orientering om Covid-19 situationen. Ledelsen orienterer om
omfanget af smittede, og hvordan skolen har håndteret det.
Vi har haft mange smittetilfælde – især i de små klasser.
Kommunen har defineret, at man er nærkontakt, når man går i en
klasse med en smittet.
I de små klasser er der nogle gange mod forventning fundet
smittede i klasserne, da de små eleverne ofte ikke har nogle
symptomer.
Sfo
I Sfo er eleverne kun sammen klassevis eller udendørs. Det sætter
begrænsninger for de spændende aktiviteter.
Der var spørgsmål til, hvor meget eleverne er ude i Sfo. 3.årgang
går meget hjem, så derfor giver Sfoen 3. årgang lov til at være
mere inde, for at fastholde dem i fritidstilbuddet.
Undervisning
Vi har haft elever i alle aldersgrupper på Teams, når de har været
hjemsendt.
Det er oplevelsen hos forældrene, at eleverne er blevet trænet i
brug af teams, så det kører godt. Der er stor ros til personalet.
Der er udlånt ca. 30 computere til familier, som har brug for det.
Kommunikation
Skolens ledelse har haft temmelig travlt med håndteringen af Covid19, så derfor er der sket enkelte fejl ift. kommunikationen.
Skoleledelsen har lavet tjekliste, som bliver brugt i forbindelse med
smittede elever.
Der var ønske om, skoleledelsen skal sende det samlede overblik
over smitteomfanget på skolen til alle forældre, som ellers kun er
delt med personale og skolebestyrelsen. Skolens ledelse overvejer
om overblikket sendes ud.

2.7

3
3.1

Status på byggerier.
Der er gang i ombygningerne på skolen.
•

Håndværkerne er i gang med ombygningen af håndværk og
design. Byggeriet skal være færdigt 1.3.2021.

•

Der kommer nyt tag på mediateket og på cykelskuret ud til
parcelvej.

•

Legepladsprojektet er klar, men der mangler en
byggetilladelse. Skoleledelsen forventer, at byggeriet kan
komme i gang omkring 1.3.2021

•

Tandlægebygningen bliver ombygget og klubben rykker ind.
Det bliver i 2021/2022

Driftsforhold
Nyt fra Elevrådet – både det store og det lille elevråd.
Det lille elevråd har lavet en folder med de bedste lege, da
legepatruljerne er aflyst
Der var opfordring til, at der bliver lavet virtuelt elevråd.

3.2

Meddelelser
Vi flytter skolebestyrelsesmødet fra 23. marts til 22. marts. Samme
tid.

3.3

”Sidste Nyt” december/januar
Luciaoptoget
Juleafslutning

3.4

Eventuelt
Personalet takker for gaven fra bestyrelsen.
0.b’s forældre styrer skolepatruljen i denne uge, da 6. kl. er
hjemsendt.

3.5

Lukket dagsorden. Eventuelle forældrehenvendelser

