Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 14. maj 2020 kl. 18.30 – 20.30
Deltagere: Johnnie, Jens, Ken, Sidsel, Pernille, Bent, Brian, Tina
Afbud:

Emne
Status på
Corona-skolen, ledelse
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Forældre har taget det pænt. Bekymringer omkring familier med astma mm. har givet elever tilladelse til
fjernundervisning. Tina tæller børn hver morgen som
led i opmærksomhed omkring smittetrykket.
Eleverne er gode til at holde afstand og vaske hænder. Legetøj/bolde bliver vasket efter pauserne.
Det har været en balance om at lære børnene at
holde afstand osv. Og at holde bekymringerne på et
tåleligt niveau.
Der har været mulighed for at have flere lærere på
klasserne fx til håndvask. Vi har fået hjælp udefra af
Christa (skolekontaktperson) og Claus-Martin (SSP),
så der har været ekstra varme hænder.
Lærerne har taget det flot med udeundervisning og
opfindsomhed til at løse problemer.
Alle kommer tilbage fra på mandag d. 18.5.
0. til 5. fra 7.35 til 13
6. til 9. fra ca. 7.45 til 11
Alle lokaler bortset fra 9. klasses lokaler er gjort klar.
Frikvarterer: 6-9 får forskudte pauser, så håndvask og
indkøb i hallen kan løses.

Status på
Coronaskolen, lærere

Status på
Corona-

Det var en voldsom start med nedlukning og manglende
kontakt.
Risikogruppe-definitionen har udviklet sig hele tiden, så
der skal hele tiden koordineres.
Fagligt må lærerne forholde sig til at der er til om nødundervisning. Eleverne tager pænt imod undervisningen.
Der var mange lavpraktiske ting i starten, men nu ved de
hvad de skal. Det har fungeret udmærket.
Situationen taget i betragtning er det gået godt.
Det har været svært med et skift imellem skoledage og

Emne

skolen,
forældre

Skolebestyrelsens arbejde de kommende månede
- Ansøgning
Friluftsrådet

-

Skolefest
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hjemmeundervisning.
For lærerne har det været frustrerende, at der helt har
manglet kontakt til nogle af eleverne.

-

-

-

Valg
til
skolebestyrelsen
Første
skoledag

-

-

Punkter til
kommende
møde:
Evt.

Er der interesse for et projekt som vi kan søge
midler til.
Cykelbaneområdet: Vild med vilje
Lige nu er der ikke overskud til projekter
Tur til stranden med lokal vognmand?
Udeundervisningslokaler. SB får punkter som de
kan arbejde videre med. (BN tovholder)
Udsende materiale omkring aflysning eller flytning
af skolefesten.
Skolefesten aflyses, men afløses af alternativt og
mindre arrangement. Tina laver skriv.
Teater. Der er dialog omkring hvordan det kan afvikles næste skoleår.
Der skal være valg inden 1.8. 2020
Sidsel og Johnny på valg. Johnny og Sidsel genopstiller. Vi skal finde en afløser for Heidi
Tina sender officielt skriv, SB arbejder for at finde
kandidater.
Nye forældre (kommende 0.) efterspørger information omkring 1. skoledag.
Form til august kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
Tina sender skriv til kommende 0. klasse

Kommende SB møde: 18.6.2020
- Alternativt arrangement (i stedet for skolefest)

Renovering af naturfagslokaler.
- Det sker i sommerferien og opgaven er at tænke
stort.
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- Fysik/Kemi lokalet og biologilokalet bliver der pt.
ryddet op i.
- Vi konsulterer os med eksperter udefra til indretning mm.
- Lokalerne vil stå færdige slut september/start oktober
Fagfordeling
- Vi er meget langt og det ser fornuftigt ud.
- Ledelsen går snart i gang med skemalægning og
de kommer ud til gennemsyn.
Budgettet
- Corona har gjort, at der ikke er samme vikarudgifter, så der er sparet lidt på det og budgettet er i et
lille underskud.
- Der arbejdes stadig på at lærerne skal anerkendes/forkæles.

I = Information

E = evaluering

D = Drøftelse

B = Beslutning

