skolebestyrelsesmøde d. 5.5. 2020 kl. 17.30-19.30
Deltager

Afbud

Deltager

Afbud

Halime Demir

x

Henrik
Hallinger

Christian
Janfelt

x

Vivian
Korsgaard

x

Lena Juhl
Seidelin

x

Elev: Vigga
Steenberg

ikke inviteret pga
hjemsendelse

Bjørn Nikolaj
Henrichsen

x

Elev:
Alexander
Dragheim

ikke inviteret pga
hjemsendelse

Susanne
Møller
Johansen

x

x

Bettina Ravn

x

Stine
Skovborg

x

Jonas Lindelof

xx

Anne Marie
Andersen

x

SFO -

x

1. Meddelelser fra elevrådet - udgår

2. Punkter til beslutning
a. dagsorden til juni
drøftelsespunkter mhblik på
beslutning på mødet primo august
-

forretningsorden
kontaktforældrefolder

3. Punkter til drøftelse
ingen

AA orienterer om proces for de to punkter,
der kommer på dagsordenen til næste skoleår

4. Punkter til orientering fra ledelsen
AA orienterer om ansættelse af Malene
● Ansættelse af faglig leder for udskoling og Dreyer Pedersen, der er ansat af et enigt
mellemtrin - tiltrædelse 1.6.20
ansættelsesudvalg. vi er meget frem til
samarbejdet.
● Orientering om håndteringen af
“Coronaskoleperioden”
AA orienterer ligeledes om ansættelsesophør
af Rene Bojsen, der fratræder inden for
○ perioden, hvor alle var hjemsendt
prøveperioden grundet ansættelse som
og fjernundervist
skoleleder andet sted
●

efter genåbning for de mindste:

Orientering om Corona:

fjernundervisningen for 6.-9.årg

SI og AA orienterer om den store
omorganisering, samt om processen omkring
forventninger til fjernundervisningen.

nødundervisningen på skolen for
0.kl - 3.kl inkl sfo.
mo.kl
særligt udsatte/børn i
vanskeligheder
trivslen blandt de fjernunderviste

●

Orientering om foreløbige planer for
modtagelsen af nye bhkl børn pr. 11.5.20

●

Overgange - procedurer - hvordan bliver
de tilpasset “Coronaskoletiden”

Ifm med genåbning orienteres om den store
omorganisering af skolen hvor 0.-5.klasse
laves om til 45 hold, der møder ind forskudt i
tre forskellige mødebånd.
Der orienteres om den
nødpasningsundervisning der er blevet tilbudt
6.-9. klasse undervejs i forløbet.
SB har klassetrinsspecifikke spørgsmål om
hvordan det ser ud på egne børns specifikke
årgange. SB har ikke modtaget henvendelser
fra den øvrige forældregruppe ifm med
udmøntningen af Corona-skole.
Ledelsen følger op på forventningerne til
fjernundervisningen af de fortsat hjemsendte
årgange.
Der er lagt planer for modtagelsen af nye
børn på SFO’en - AA orienterer om struktur
og mandskab.
SI orienterer om skolens interne arbejde med
overgange mellem afdelingerne. SB
introduceres for det observationsark der er en
del af arbejdet. Ambitionen er at gennemføre
observationer i tilpasset form, hvis
retningslinjer og vilkår tillader det.

5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden.
b. Skolekontaktrådet.
c. Personalemøder
● FU-møde
● Personalemøde SFO
● P-møde.
d. SFO-forældreråd

6. Evt.

REF, SI

ingen øvrige meddelelser

