Møde i skolebestyrelsen
Dato: Onsdag d. 24.feb.2021
Sted: Virtuelt møderum (følg link)
Afbud: Alex, Laila
Dagsorden:
1) Tjek ind og godkendelse af dagsorden (5 min.)
2) Meddelelser (45 min.)
a) Eleverne
b) Formanden:
c)
Skolen (fritidsdel og undervisning)
 Hilse på ny pædagogisk leder, Anne Buhrkal
 Corona
- 0.-4.kl. tilbage – uv. Og SFO
- fjernundervisning 5.-9.kl.
- prøver
- Intro skolestartere
- Skolerejse
 Dialogmøde - tilbagemelding
 Nordfløj – møbler (ppt fra elevrådet)
 Trivselsmåling

Kl. 19.00 – 21.00

Referat: Palle
A) Nikolai fortalte om elevrådets arbejde med at
lave et elevråd for 0.-4. årg. Elevrådet har lavet en
plakat og overvejer at lave en præsentationsvideo
for 0.-4. årg.
B) Frank ønsker at træde ud af bestyrelsen efter
sommerferien for at give andre opgaver mere tid.
Vi skal derfor have fundet en ny formand efter
sommerferien. Andre medlemmer skal derfor
overveje om formandsposten er noget for dem. En
konstituering skal finde sted til august.
Jesper flytter fra kommunen og træder derfor også
ud af bestyrelsen allerede nu.
Derfor skal vi have to suppleanter ind i bestyrelsen
Hvis Alex og Boba som 1. og 2. supplant er
interesseret træder de ind i stedet for Jesper og
Frank.
C)
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Anne præsenterede sig for bestyrelsen.
Hun glæder sig meget til at starte på
mandag.
9. årg. Må vende tilbage fra på mandag.
0.-til 4. årg er tilbage på skolen hvor de er
“lukket” om sig selv. Det fungerer godt og
både personale og eleverne er rigtig gode
til at indordne sig. - Vi har nogle få elever i
nødundervisning på skolen fra 5.-9.årg. Vi
har en bekymring for 5.-8.årg som skal
blive hjemme forsat. Vi undersøger om
klasserådet i klasserne kan gøre noget hvor
elever kunne mødes i små grupper i






3) Årshjul/pkt. til beslutning (60 min.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Timetalsfordeling
Principper og proces for fagfordeling
Økonomi
Skolebod for indskolingen?
Ledig plads i Ungebestyrelsen
Teams – fungerer det?

fritiden. - 9. årg. Skal kun til afgangsprøver
i mundtlig dansk og engelsk og skriftlig
dansk og matematik – Skolestarter har fået
et brev om optagelse på Østre, vi arbejder
på et møde gerne fysisk med kommende
skolestarter. - Skolerejser: vi ved ikke
endnu om 6. og 7. årgang kommer afsted
til Bornholm.
Dialogmøde: Hanne er blevet kontaktet af
Merete Villadsen som kun havde ros for
vores præsentation. Vores fokus om
ungekulturen
Nikolai viste et ppt med billeder fra
nordfløjen.
Trivselsmålingen er udskudt – man håber
at få den lavet i dette skoleår.

Ad.1 Hanne gennemgik timetalsplanen –
Skolebestyrelsen godkender at skolen stadig søger
pgf. 16 på udvalgte årgange - Skolebestyrelsen
godkender også timetalsplanen.
Ad.2 Hanne gennemgik MED udvalgets principper
og proces for fagfordelingen.
Ad. 3 Hanne gennemgik skolens økonomi som det
ser ud lige nu: SFO’en gik ud af 2020 med
705.000kr. - Uv. Delen: gik ud af 2020 med
1.372.000kr.
Ad.4. Tilbagemelding på forældre henvendelse om
indskolings brug af boden.
Marianne Amstrup, som står for skoleboden,
deltager. Marianne har været med på et
indskolingsmøde hvor henvendelse er blevet
vendt. Personalet ønsker at eleverne kan bruge
boden når de starter i 3. Klasse. Marianne er klar
på at prøve forskellige muligheder af i indskolingen
evt. en rullende skolebod. Vi holder alle gode
muligheder åbne. Bestyrelsen bakker op om at
eleverne skal vente til de går i 3. klasse før de kan
bruge boden. Kenneth giver en tilbagemelding til
den forældre, der har henvendt sig.
Ad.5.
Vil du være med til at styrke ungelivet i IkastBrande?
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Ungebestyrelsen består af forskellige
repræsentanter, som alle ønsker at udvikle og
skabe gode tilbud til unge i kommunen.
Ungebestyrelsen er bestyrelse for 10. klasses
centeret (IUC), Ikast-Brande Ungdomsskole,
Heltidsundervisningen og Ikast-Brande
Ungdomsråd (IBUR).
Vi mødes cirka 8 gange årligt til bestyrelsesmøder,
hvor vi drøfter forskellige aktuelle emner. På
nuværende tidspunkt har vi fokus på at fortælle
historien om et attraktivt 10. klasses tilbud og
skabe et bæredygtigt Ungdomsråd, som kan være
et samlingspunkt for kommunens unge. I
Ungebestyrelsen mødes både ledere, medarbejder
og kommunens unge i øjenhøje for at skabe vækst
og trivsel for kommunens unge. Vi bestræber os på
at betyde noget og gøre en forskel ved at
understøtte ungeområdets aktører.
Du får indblikket bagom det kommunale arbejde
på ungeområdet og får som
ungebestyrelsesmedlem reel indflydelse på
beslutninger, samt muligheden for at gøre en
positiv forskel med ideer og engagement.

4) Eventuelt (10 min.)
 Underskrift af referat

5) Godkendelse af referat (5 min.)
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Vi håber, at dette kan vække din interesse. Der er
rig mulighed for at komme med indspark og få
indflydelse på, hvordan vi i Ikast-Brande kommune
arbejder med et stærkt ungdomsliv.
Boba ønsker at deltage -Hanne melder det ind
Ad. 6 teams sættes på næste bestyrelsesmøde Palle undersøger om forældrene kan bruge
eleverne licens til officepakken
Anne-Mette Sperling har fået nyt job – Frem til
sommerferien har vi ansat Camilla Bram som er
læreruddannet.
Hanne og Palle undersøger om underskrift på
referat er et lovkrav
Hækken ved sydfløjen bliver beskåret når årstiden
tillader det.
Frank laver et skriv til forældrene i indskolingen
omkring kys og kør zonen, hvor man ikke må
parkere
Kommende møder/arrangementer:
5/8 kl. 19-21: Møde og konstituering
25/8 kl. 19 – 21-30: Møde

29/9 kl. 19 – 21-30: Møde
26/10 kl. 19 – 21-30: Møde
12/11 kl. 19 – 21-30: Møde
8/12 kl. 18-21: Møde og spisning
18/1 kl. 19 – 21-30: Møde
24/2 kl. 19 – 21-30: Møde
22/3 kl. 19 – 21-30: Møde
20/4 kl. 19 – 21-30: Møde
26/5 kl. 19 – 21-30: Møde
17/6 kl. 17 – 21: Møde og spisning
Andre arrangementer til deltagelse af rep.:
20/8 kl. 19-21: Budgetorienteringsmøde
26/9 kl. 8.30-15: Pædagogisk lørdag
20/1 fra kl. 18.30: Dialogmøde 0-18 års omr.
24/6 kl. 17.30-19.00: Dimission
Kommende punkter:
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