Referat, skolebestyrelsesmøde d. 10/5 kl. 19.00-21.15
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Lisbet Bogh
Sønderby, Byen – 5E; Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E;
Michael Stensgaard Toft, Øst – 0.B; Rikke Rosenkvist Lindholst, Øst – 0.A; Andrea Skov – Øst, 2.A;
Johannes Fogh, Øst – 1.B; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst – 3.A
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Clara W. Schultz – Øst, Mikkel Mønsted Pedersen – Byen
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende: Philip, Andrea
Dagsorden –
Punkt
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Tid
5 min
19.0019.05
1. Sidste nyt om aktuel status i forhold
10 min
til genåbning, restriktioner etc. (Palle) 19.0519.15

Proces
Beslutning

Referat
Godkendt

Orientering Palle fortæller, at det har

været godt at få de sidste
elever fra 5. – og 6. klasse
tilbage i skolen i fuldt omfang.
Der er stadig udfordringer
med restriktioner - primært i
pauser.
En anden udfordring har
været testkapaciteten. Der
testes nu både elever over 12
år, personale samt diverse
ansatte fra andre institutioner
i nærhed af skolen. Trods kø
går det fint.
I skrivende stund er der ikke
noget nyt angående næste
skridt i forhold til restriktioner
– meget gerne med mulighed
for at blande klasser i pauser.
Der er spørgsmål til systemet
med, at der skal gives accept
til test for elever fra forældre,
og om det faktisk er
størstedelen af børnene der
bliver testet. Til dette svarer
Palle, at der har været stor
opbakning til skolens tests

2. Børnesyn (Palle/Susan)

15 min
19.1519.30

Orientering

3. Nyt fra elevrådet (Clara & Mikkel)

10 min
19.3019.40

Orientering

4. Halprojekt (Palle)

10 min
19.4019.50

Orientering

Kort pause – elevrådsmedlemmer har fri
5. Skoleårets planlægning (Ulrik, Palle)
- Hvor er vi nu

5 min
19.5019.55
10 min
19.5520.05

blandt forældregruppen og
det dermed er størstedelen af
børn over 12, der testes to
gange om ugen.
Der er nu lavet et visualiseret
udtryk til udkastet om
børnesyn. Udkastet
kommenteres af bestyrelsen,
og blandt andet foreslås det
at ”forlænge rødderne”.
Arbejdsgruppen får mandat af
bestyrelsen til at godkende
det reviderede udkast.
Øst har ikke holdt møde.
Mikkel fortæller, at elevrådet
på Byen har drøftet, at de
gerne vil have input fra alle
klasser til at bruge de penge
der ekstraordinært er tildelt
fra kommunalbestyrelsen til
kommunens elevråd til at
fremme trivsel i forbindelse
med corona perioden. I alt
700.000 kr. til hele
kommunen.
Palle fortæller, at projektet er
”gået videre” efter første
præsentation i byrådet. Næste
runde er 31/5 og indtil da
arbejdes der på at udarbejde
præcise data, tegninger og
beregninger i forhold til
projektet.
Der er selvsagt andre
projekter som dette projekt er
i konkurrence med. Under alle
omstændigheder bliver det
spændende at følge.

Orientering Ulrik fortæller kort om

fagfordelingen og dermed nu
også skemaet, der blev
udsendt i første udkast i
fredags. Nu skal det finpudses
og til juni vil det blive udsendt
til forældre og elever.
Alle teams har lavet deres
prioriteringer forud for
skemalægningen og alle får
også mulighed for at komme
med input og ændringer.

6. Input til årsberetningen (Philip)

15 min
20.0520.20

Orientering

7. Ansættelser (Palle)

10 min
20.2020.30

Orientering

8. Meddelelser (Palle)

15 min
20.3020.45

Orientering

Palle spørger under dette
punkt skolebestyrelsen om de
to paragraffer, der betyder at
funktionsklasser går kortere
tid i skole samt §16b for
mellemtrin. Skolen har kørt
dette i to år.
Skolebestyrelsen indstiller til,
at de to ansøgninger til
dispensation fortages igen til
kommende år.
Skolebestyrelsen har nu
mulighed for at sende - eller
ringe - til Philip med input til
årsberetningen.
Selve årsberetningen kan være
i form af et møde, et skriv eller
en video.
Det er endnu ikke vedtaget
hvilken form årets beretning
skal have.
Der har været relativt travlt
med ansættelser den seneste
tid.
Der er ansat en
børnehaveklasseleder til Byen,
2 pædagoger til Øst og en
lærer til Øst. Der resterer en
enkelt ansættelse endnu.
Herefter sendes de kommende
teams ud til forældre.
- Lisbet fortæller at
hun grundet nyt job
trækker sig fra
skolebestyrelsen. Der
er allerede
eksisterende
suppleanter i
bestyrelsen.
- Palle fortæller at vi er
på sidste skridt af
godkendelse inden
legepladsbyggeriet
på Byen kan gå i
gang. Michael fra
bestyrelsen og Palle
vil vurdere hvilken
hjælp der skal til fra
skolens forældre til at
fjerne skure etc.
inden legepladsen
kan bygges.
- Sidste
skolebestyrelsesmøde

9. Evt.

15 min
20.4521.00

er d. 14/6 og dette
møde starter kl.
18.00
I forårs SFO på Øst var der for
et par uger siden kortvarigt et
barn væk inden det igen blev
fundet. Det vendes kort
hvordan skolen håndterer en
sådan situation og om det
fremadrettet kunne tænkes
ind i præsentationen af forårs
SFO, at det bliver gjort klar,
hvor ”grænsen” går og
hvordan man forvalter den
frihed der jo egentlig er i
skolen for de nye børn.

