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1. Elevrådet

Afbud
X

Pkt udgår på dette møde. Elevrådet har ikke
været samlet endnu

2. Punkter til beslutning
A godkendelse af referat fra 29.6.
bilag fra Malene
B SB årsberetning 2019-20 inkl. oplæg til
talepapir til årgangsforældremøderne
bilag fra Jonas
C Revision af kontaktforældrefolder;
bilag fra Jonas pba behandlingen 29.6.

A. Referatet godkendes
B. Talepapiret indeholder 5. punkter:
1. Budget, 2. Skolens fysiske
rammer, 3. Tilsyn,4. Strategi
og profil,5. Corona herunder
note i forbindelse med
formuleringen af
fjernundervisningen, hvor
denne bliver ændret til
nødundervisning hjemme.

E Forretningsorden for SB; bilag fra Bettina
pba behandlingen 29.6.

C.
Der ønskes tilføjet en sikring omkring diversitet og mangfoldighed i punktet:
Valg af kontaktforældre
Det skal fremgå af folderen, at det er
lærerne, der retter henvendelse i
forbindelse med forældremøder eller
andet til kontaktforældregruppen.
Folderen skal vedhæftes den første
indkaldelse til forældremøde på 1.
årgang, til punktet på dagsordenen;
Valg af kontaktforældre.
Folderen skal ligge på forsiden af Aula
og vil blive oploaded hvert år, med
årstal.
E.
Ordlyden i forretningsordenen bliver
debatteret med ønsket om ændring i
ordlyden af første afsnit, som bliver
udsat til næste møde.
Det er vigtigt, at vi får
forretningsorden på plads.
Kommentarer til forretningsordenen
som den ser ud nu sendes gerne til
Betina, Nikolaj og Viviane.
Enkelte citater fra debatten:
●
●
●

Hvornår og om hvad skal der
orienteres til SKB
Hvad er nødvendigt for at
varetage tilsynet.
Ved høringssvar med kort frist
skal vi huske på, at
videomøder er en mulighed.

3. Punkter til drøftelse
A.- Budget 2021: indledende drøftelse af
høringsmateriale og SBs svar.
B. Første indledende drøftelse af revision
af skolens antimobbestrategi

A. SKB må gerne undre sig over den
manglende udviklingsplan.
Vi er utålmodige i forhold til planen på
lokaler og indemiljø i det hele taget.

Vi er som skole opmærksomme på
hygiejne i forhold til vores toiletforhold,
som ønskes forbedret.
Vi har pladsen til udbygningen, - her
kan vi være specifikke i forhold til
ønsket om mere plads på
Dansborgskolen.
SFO’ens takter er sat op. SKB har en
opmærksomhed på de
sammenlignelige kommuner, som er
skiftende.
Børne og Ungeudvalget skal behandle
tildelingsmodellen i forhold til
ressourcemidler på specialområdet.
Der er to modeller i spil. De vil skifte
beregningsmodeller over de næste tre
år.
Fristerne til høringssvar er urimelig.
Anne Marie skriver et høringssvar dd
til deadline i morgen.
B. Antimobbestrategien skal være
tilgængelig på hjemmesiden, det er
den ikke på Dansborgskolen.
Husk den digitale dannelse, film
billeder, jura
Lena og Betina kommer med et oplæg
på næste SKB møde, som kan tages
videre i skolens MED - udvalg til
videre behandling.

4. Punkter til orientering

5.
Konstituering for 2020-21 - valg af :
formand
næstformand
SKOK-medlem

Formand:
Jonas tager formandsposten i første omgang,
hvorfor vi evt kan tage valg af
formandsposten op igen ved behov.

Næstformand: Nikolaj,
SKOK-medlem: Christian, suppl Susanne
5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden.
b. Skolekontaktrådet
c. Personalemøder
● Personalemøde SFO
● P-møde.
6. Evt.

Noter fra sidste møde vedr. punkter til kommende møder
Princip for inklusion? → Herunder opmærksomhed på inklusion
Snackautomatbeslutning ønskes
Skolens hjemmeside
Skolebestyrelsens synlighed

