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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar kl. 17 - 18.30
Referat
Deltagere:
Ledelsen, Anne Marie Andersen, Nicolai Geslau, Malene Dreyer
Pedersen.
Medarbejderrepræsentanter, Bettina Bal, Anders Peter Wolfsberg.
Forældrerepræsentanter, Jonas Lindelof skolebestyrelsesformand,
Malene Laustsen, Christian Janfelt, Susanne Johansen, Halime
Demir, Nikolaj Henrichsen skolebestyrelsesnæstformand.

1. Beslutning om høringssvar vedr. principper for
skoledistriktsændringer:
Princippet for ændring af skoledistrikter har været drøftet i SKOK.
Skolebestyrelsen gav udtryk for, at det set fra et
forældreperspektiv er positivt med en overordnet strategi for
ændring af skoledistrikter -og det bliver transparent

Skolebestyrelsen synes, at det er godt, at søskendekriteriet er
bevaret og at der i principperne er lagt vægt på sikker skolevej
frem for afstand mellem skole og hjem
Skolebestyrelsen udtrykte bekymring over tidspunktet for,
hvornår man som forældre ved, hvilken skole ens barn hører til.
For skolen er det vigtigt at kende elevtal og økonomitildeling i
god tid af hensyn til kontinuitet og stabilitet i budgetlægning.
Høringssvar udarbejdes og afsendes inden deadline.

2. Orientering om
Nødundervisningen
- dem, der er hjemme og dem, der er på vej tilbage
- dem, der har haft undervisning på skolen under hjemsendelsen
● Organiseringen i klassebobler dagen lang 0.-4.årg. fra
mandag d. 8.2
Både børn og voksne er virkelig glade for at være tilbage. Det er trivslen
som er i fokus, her når vi er tilbage i klasserne. Hvordan har eleverne
haft det i hjemsendelsesperioden.
Der er mange aktiviteter rykket uden for, selvom det er koldt. Der bliver
luftet godt ud i lokalerne. Børnene er gode til at få sprittet og vasket
hænder. Rammerne er relativt kendte for børnene.
Der har i hjemsendelsesperioden været stort fokus på elever i eventuel
mistrivsel, hvilket vi fortsætter med.
SFO’en har været her hele tiden - nødpasning.
De elever som har været i nødpasningen , hvor fra de har deltaget
systematisk i de respektive klassers nødundervisingen , har med
pædagogernes hjælp profiteret godt af det.
Det er svært for SFOtidens gode pædagogiske aktiviteter, der normalt
er er rettet mod “det store fællesskab”, at eleverne ikke må gå på tværs
af klasserne og årgangene.
Vi er i en situation hvor boblerne kan give mening i skoletiden, men er
mere udfordret i SFO’tiden. Der er fokus på differentierende tilbud til

elevernes, så det ikke er så indsnævrende at være i boblerne hele
dagen.
Forældrene opfordres fortsat til at hente tidligt.
Skolebestyrelsen udtrykker stor anerkendelse - og har i modsætning til
sidste nedlukning ikke hørt noget som helst negativt fra andre forældre.
Dem, der er fortsat undervises hjemme gennem nødundervisningen
fjernundervisning:
Malene har løbende kontakt - og er min. én gang om ugen deltagende i
teammødet .
Leder for ressourcecenteret (pt AA) er tovholder på al nødundervisning
på skolen og har kontakten med lærerne omkring organiseringen og
kommunikationen mellem teamet og de lærere, der varetager
nødundervisningen.

Evt.
Til næste skolebestyrelsesmøde vil vi være en fuldtallig ledelse.
Charlotte Madsen tiltræder 1. marts som leder af vores ressourcecenter.
Charlotte vil deltage på mødet.
Sæt X i kalenderen til et skolebestyrelsesmøde d. 9.marts , hvor vi så
tager de større punkter om ordensregler og praksiseksempler til profilen
samt praksisfortælling. Inden da er der planlagt afdelingsmøder, der
skal være med til at kvalificere punktet om ordensregler samt punktet
om profilen.

