Voerladegård skole
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. februar 2021
kl. 19:00-20.15.
Dagsorden
On line Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Jeanette, Ditte, Signe, Mette Vølund, Anne Birgitte,
Tina, Merete
Afbud: Mette GV
Vært : Hver især ;-)

1. Velkommen til Signe. Præsentation af sig selv, hinanden – og hvad man synes, der er noget
af det allervigtigste med arbejdet i Skolebestyrelsen.
2. Orientering om den nuværende situation med meddelelsen om et barn smittet med Covid19 i
børnehaven. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan situationen udvikler sig.
Hvad er gået godt, hvad udfordrer. Forældreoplevelsen.
Herunder organiseringen i den kommende tid.
Det ser heldigvis ud til at vi slipper med skrækken og at smitten ikke har bredt sig. Der har
været god hjælp og sparring at hente hos vores ledende sundhedsplejerske, Bodil Lauridsen.
Vi har ikke hørt noget til om det har været B117, men meldingen fra Corona-hotline er at
intet nyt er godt nyt.
Tak for forældreopbakningen – både de direkte berørte og dem der har haft mulighed for at
holde børnene hjemme indtil vi havde personale tilbage.
Vi vil fra fredag, hvor de fleste børn er tilbage, have skærpet opdeling af stuerne både ude
og inde.
Forældrekommentarer: Et stort apparat der sættes i gang. Fint med opdeling af børnehaven
ude og inde. God og hurtig kommunikation. Dejligt at der kunne meldes ud hvem der var
smittet. At smitten ikke har bredt sig, må betyde at vi har styr på rengøring og hygiejne m.m.

3. Orientering fra ledelse og personale – stadig i corona-skyggens tegn. Løst og fast…….

De ældste på 5. og 6. årgang har stadig online undervisning – vi må nok regne med at det
bliver sådan indtil påske. Vi havde håbet at de måtte komme på mandag. Lærerne melder at
børnene er gode, seje og udholdende, og at der er en god kontakt til dem. Vi har en lille flok
der kommer fysisk på skolen, nogle mere end andre. Lærerne påtænker at etablere nogle gågrupper hvor de mødes fysisk med 4 elever ad gangen og går en tur. Vi skal være OBS på at
det er nogle andre børn der kommer tilbage – fokus på mental sundhed og trivsel.
Lilleteam og yngste har været tilbage et par uger, og skal nu have de sidste fag tilbage på
skemaet, det er dog lidt en udfordring, da vi også skal undgå at de voksne går for meget på
tværs af teamsene.
Mathilde (vikar) vil komme til at gå på tværs da vi har brug for hende flere steder, men hun
er med på at tage jævnlige kvik-test. Heldigvis har vi fået uddannet en tester og vi har
mulighed for at teste her på stedet.
Mette GV er så småt ved at komme tilbage, hun kan endnu ikke fylde sin plads i skemaet,
men læser bl.a. med enkelte børn, dejligt at have hende tilbage.
I børnehaven har vi også stadig Tanja på nedsat tid. Både SFO og klub er velbesøgte, vi har
afskaffet muligheden for at børnene kan være ”selvbestemmer” her i corona-tiden, et signal
til forældrene om at børnene stadig helst ikke skal være her længere end nødvendigt. Vi er
lidt ramt af udmeldelser pga corona på 5- og 6. årgang. De yngre børn der har været meldt
ud, er meldt ind igen.
Mette Vø: Børnehaven havde en god dag til fastelavn, selv om det tog lidt tid for de mindste
at slå deres tønder ned, da vi havde tre tønder og spirerne var for sig selv.
Årets lygtefest blev også afholdt i en alternativ udgave, hvor vi besøgte Solsikken og sang
foran deres opholdsstuer, det blev vel modtaget – og vi påtænker at lægge turen hen forbi
igen til næste år.
Og lidt mærkeligt at der igen er bånd der deler legepladsen…

4. Orientering om kommende forældre-tilfredshedsundersøgelse i børnehaven. Tina sender
bilag.
At lave BTU er egentligt et hængeparti fra vores kontrakt fra 2020, hvor vi skrev det ind
under punktet omkring ”Stærke dagtilbud”. Vi havde håbet på at vi kunne få en periode med
normal hverdag i børnehaven, for at få et mere retvisende billede, men vi kan ikke blive ved
med at udskyde.
Undersøgelsen lægges ud i starten af næste uge, med svarfrist indtil ca. 15. marts, så er der
lidt tid inden påske til at bearbejde data, og tilbagemelding til SB på mødet 8. april.

Der er et ønske fra SB-medlemmer om mulighed for at skrive kommentarer i stedet for
rating, det bliver måske et supplement til nogle af spørgsmålene.
I oplægget til undersøgelsen kan vi evt. skrive at forældrene skal prøve at tænke udenom
corona, men det er nok svært da der er gået så lang tid og vi har en del nye forældre der kun
har oplevet børnehaven under corona.
Der bliver efterlyst spørgsmål der går mere i dybden, f.eks. i forhold til læreplansarbejdet –
det kan evt. blive step2 – lige nu er det ok at det ”bare” er en temperaturmåling.
Signe, Ditte og Jeanette vil alle gerne hjælpe med data bearbejdning,
5. Nyt fra Multisalsforeningen.
Jesper orienterer om hvor de er lige nu med projektet. De har et ønske om at få Skanderborg
Kommune mere aktivt ind i projektet – også gerne med en pose penge.
6. Nyt fra nogle af udvalgene? Lave aftale med økonomi-udvalget.
Ditte tager teten i forhold til at få lavet et SB-nyt. Der er masser af positive ting, selvom
corona har fyldt og stadig fylder.
7. Evt. – herunder næste møde og hvem er vært.
Penge afsat til trivsel i folkeskolen – hvordan får vi dem? De fordeles forventeligt med kig
på elevtal. Vi forventer at det hos os bliver ca. 20.000- 25.000 kr. Vi ved ikke hvor stor en
del af vores corona-udgifter vi får dækket på forhånd, men vi melder ind, og så må vi se
hvor meget vi får dækket. Vi har allerede fået for en stor del af de ekstra udgifter vi havde i
foråret.
Vi har en forælder i børnehaven der kan tage billeder med drone – Mette spørger om vi kan
få taget billeder af spejderplads m.m. så vi kan vise vores muligheder frem på hjemmesiden,
kan evt. også bruges af borgerforening, i Voers Blad m.m.
Vært 8. april: Ebbe

