Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 15/6 kl. 18.00-21.00 på afd. Byen
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 3.D & 5.D; Peter Nørskov
Junge, Byen – 3.E; Steen Kortbek, Øst – 1.A & 3.B; Morten Hansen, Øst – 5.A; Johanne Kühl, Øst –
1.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 4E & 6E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Byen – 5D
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Martha Bruun Bloch - Byen, Esther Larsen - Øst
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende: Johanne, Morten, Trine, Martha, Esther
Dagsorden –
Punkt
”Formøde” på restaurant La Pupa kl.
18.00-19.00 med spisning
Godkendelse af referat
1. Formandens beretning (Philip)

2. Skoleårets planlægning samt et
tilbageblik på perioden med covid-19,
nedlukning, nødundervisning osv.
(Palle/Ulrik)

Tid
65 min
18.0019.05

Proces
Beslutning

Referat

30 min
19.0519.35

Orientering Philip uddeler årsberetningen

60 min
19.3520.35

Orientering

Punktet afviklet og referatet
godkendt

og der efterspørges evt.
kommentarer. Årsberetningen
kommer nu på AULA og på
skolens hjemmeside.
Punktet starter med et
tilbageblik på perioden med
covid-19 og nødundervisning
etc. Steen påpeger at skolens
håndtering af hele denne
situation overordnet har
fremstået professionel. Palle
supplerer med, at alle i denne
periode har ydet en stor
indsats – både internt blandt
skolens personale, men også
fra forvaltningens side, CETS
osv.
Lisbeth fremhæver flere gode
aspekter primært i den del af
perioden, hvor børnene har
været på skolen. Den del hvor
eleverne har skulle modtage
undervisning online hjemme
har været præget af store
forskelle og rigtig meget

”lektie buffet” frem for
egentlig undervisning. Her er
det 6. årgang, for hvem
perioden hjemme har været
længst, der har været hårdest
ramt.
Peter bekræfter at der har
været forskelle efter årgange,
men et generelt positivt
indtryk af perioden. Alle
erkender, at der også har
været krav til struktur og
opbakning i hjemmet, som
ikke alle familier har været i
stand til at give. Desuden
fremhæves udedage og
ekskursioner.
Diana fortæller at F klassen i
hjemmeperioden oplevedes
overladt en del til sig selv. Der
har være fokus på mange
ture, men ikke så meget
bogligt indhold.
Lars beskriver at i nogle af
skolens teams har der været
daglig kontakt med eleverne
og et stort nærvær med den
enkelte elev. Aspekter som tid
til faget, mere tid med hver
enkelt elev og væsentligt
lavere konfliktniveau har
været en god oplevelse for
mange lærere.
Under alle omstændigheder
har hele perioden givet
værdifulde erfaringer, som
både kan bruges hvis der igen
skulle opstå en lignende
situation, men også allerede
nu kan bringes med videre i
fremtidig planlægning og
tilrettelæggelse af
skoledagen.
Forårs SFO’en er startet op i
lyset af corona restriktioner.
Overordnet er det gået godt,
men som forælder kan det
være svært at se hvorfor den
egentlig er der, hvilket
selvfølgelig er en kommunal
beslutning.
Fra skolens side, har der
været tilfredshed med

opstarten af forårs SFO og det
personale der har løst
opgaven.

3. Evt.

15 min
20.3520.50

Orientering

Skoleårets planlægning
nærmer sig sin afslutning.
Fagfordelingen har set i lyset
af coronaperioden været
mindre fælles og mere
individuelt baseret. Skemaer
er kommet ud nu, og det
opleves positivt af forældrene,
og selvom det altid er med
forbehold for ændringer, så
giver det et godt indtryk af
den overordnede ramme.
- Palle beretter om
flere nye elever til
skolen. Desværre er
der også enkelte
tilfælde, hvor der
simpelthen ikke er
plads i klasserne.
- Der har været kursus
for skolens MED
udvalg, og det blev
fra alle sider oplevet
som en god dag.
- Der er fortsat et
underskud i skolens
økonomi, men
mindre end forventet
- Palle fortæller om
overflytninger,
opsigelser og
pensioner i
medarbejderstaben
samt ændringer i
ledelsesansvar,
områder og struktur i
den forbindelse
- Der er initiativer i
gang i forbindelse
med ansøgning til en
hal i tilknytning til
afd. Øst.
-

Fra forældresiden er
der ros til
overgangsarbejdet
mellem fra 6. klasse
og til Nymarkskolen.

