Møde i skolebestyrelsen
Dato: Mandag den 27.04.2020
Sted: Virtuelt mødelokale 3030
Afbud: Sara og Jesper
Dagsorden:
1) Tjek ind og godkendelse af dagsorden (5 min.) B
2) Status på genåbning – 0.-5.årg. og special og 6.9.årg. (10 min.) O

3) Budget (10 min.) O

4) Fagfordeling status (10 min.) O

Kl. 19.00 – 20.30

Referat:
Godkendt. Det er en anderledes dagsorden, da
mødet er virtuelt.
Hanne gennemgår hverdagen efter genåbningen.
Det er generelt gået godt og både elever og
personale arbejder godt med opgaven.
Der er også kommet struktur på dagen for de elever,
der fortsat undervises hjemme.
Vi har meget få elever i risikogruppen og god
kontakt/dialog til forældre/elever.
Personalet har fået et skriv med anbefalinger ved
håndeksem, som de kan sende ud til forældre, der
har behovet.
Der er lavet fagbudgetter.
Der et ønske om at budgettet ud til gennemsyn
inden næste møde.
Vi har fået etableret årgangsteam og afdelinger.
Vi har lagt en stor del af fagbrikkerne og er i gang
med at få overblik over andre opgaver og
pædagogiske tiltag, der kræver særlig timetildeling
til personalet.
Der ansøges lige som i sidste skoleår om forkortet
skoledag for 4.-9. årgang med henvisning til
holddannelse til faglige løft og understøttelse af
visionen med flere voksne i ex HDS.
For 7. årg. Er det omlægning til
konfirmationsforberedelse.
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5) Ansættelser – orientering og nedsættelse af
ansættelsesudvalg til lærerstilling d. 11.maj fra
kl.13. Udtagelse den 5. maj kl 8-9 (15 min.) O/B
a. Skolepædagog
b. Lærer
c. Barselsvikar

I forbindelse med overflytning fra skoler i
kommunen, som skal afskedige har vi ansat en
skolepædagog.
Der er pt en opslået ledig lærerstilling.
Ansættelseudvalget bliver to ledelsesrep. en lærer
og en foælder.
Ved ansættelse af barselsvikar har ledelsen mandat
til at ansætte.

4) Skolebestyrelsesvalg – status (10 min.) O/D

5) Ny dato for sb-møde i maj – Forslag: mandag d.
25.maj. (5 min.) B

Frank laver et kort videoopslag og interesserede får
en invitation til at kontakte nuværende
bestyrelsesmedlemmer.
Efterfølgende skal forældrene præsenteres på AULA
med videoklip eller skriftelig præsentation.
De der ønsker at opstille skal sende en besked til
Hanne.
Det er godkendt :-) Hanne flytter indkaldelsen i
outlook.

6) Teams og onenote for skolebestyrelsen (5 min.)
O/B

Næste møde kan evt holdes i Teams og fælles
dokumenter kan fremover gemmes i one note.

7) Evt. (5 min.)

Der er dialogmøde den 2. december med BU.

8) Godkendelse af referat (5 min.)

Kommende møder/arrangementer:
18/12, kl. 17 – 21: Møde og spisning
28/1, kl. 19 – 22: Møde
7/3, kl. 9 – 16: Pæd.dag (på skolen)
26/3, kl. 19 – 22: Møde
27/4, kl. 19 -22: Møde
26/5, kl. 19-22: Møde
17/6, kl. 17 – 21: Møde og spisning
24/6, kl. 17.30-19.00: Dimission
Kommende punkter:
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