Referat af skolebestyrelsesmøde d. 1. september 2021
Til stede:

Vicki, Helle, Jeanette, Anders, Signe, Ebbe, Ditte,

Medarbejderrep.: Mette, Christian
Ledelse: Merete og Jeanette
Fraværende:
Referent: Jeanette, daglig leder

Referat:
Punkt 1:

Ebbe er valgt som formand efter konstitueringen. Bestyrelsen bakker formanden op i
forskellige opgaver. Anders valgt som næstformand.
Præsentation af bestyrelsen.
(materiale fra skole og forældre, grundbog vedrørende principper, information fra skole og
forældre; Signe og Vicki)

Punkt 2:

Forældrebestyrelseskursus – Anders vil gerne deltage.

Punkt 3:

Orientering fra ledelse.
-

-

Vedr. skolestart pr. 1. september 2021
Sommerfest og cirkus i børnehaven – fuld opbakning
Lejrskolen; 5. og 6. årgang tager til Læsø i uge 36.
Tak til bestyrelsesmedlem for indsatsen omkring naboejendommen. Det undersøges
hvordan og hvornår bygningen kan nedrives og genanvendes. Der er ikke sat midler af til
nedrivning.
Besøg af kommunaldirektøren i uge 36 eller 37
God start på skoleåret med god energi. ”Vi gør det sammen”. Udviklingsarbejde på
torsdagstemadagene; indhold og form.
Skoleplan – drøftelse mellem skoleledelse og DLF.
Gang i udviklingsarbejdet omkring ”Relationskompetence”
SFO – fortsat meget ude. God organisering og rammer.
Personalesituation; orientering om status. Herunder vikar.
Klub – stor opgave at drive enheden med tildelingen af ressourcer. Vi arbejder med
organiseringen af opgaven.
Forslag til punkt: Bestyrelsens punkt.
Nyt rengøringsfirma fra d. 1. september 2021
Forårsfest; der er nedsat en styregruppe til planlægning.

Orientering fra medarbejderrepræsentanter:
-

Børnehaven; Cirkus – godt at se forældre igen.
Næste emne; høst.
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-

Fortsætter de gode vaner fra Corona-tiden eks. håndvask
Skolen; do vedr. restrektioner
Engineering; relaterer til naturvidenskabelige, båret af interesse.
Optaget af projektet omkring ”Relationskompetencer”

Orientering fra elevråd:
Punkt 4:

Otte repræsentanter i elevrådet, bredt repræsenteret fra ældste til og med 4. klasse.
Finde rytme i arbejdet.

Orientering om og drøftelse af retningslinjerne ift. håndtering af smitteudbrud.
Essensen i nuværende retningslinjer. Sundhedsplejen er back-up og der hvor ledelsen henter
vejledning. Der er særlig fokus på definitionen af nære kontakter og gruppen.
Prøve at have modet til ikke at definerer gruppen for stor.
Der er situationer vi kommer til at stå i igen.

Punkt 5:

Kommende dialogmøder med politisk udvalg.
To repræsentanter (Ebbe, Jeanette) fra bestyrelsen og to repræsentanter (Merete og
Christian løser det) fra elevråd. Temaet er bæredygtighed

Punkt 6:

Jeanette får ordet.
Fortæller om tanker i den første tid. Vi holder fast i strukturen med de to stamstuer og to
teams. Der arbejdes med at tilføre ca. ½ stilling, så der bliver en stabil personaledækning om
formiddagen.
Fokus er stuktur, systematik, de pædagogiske læreplaner, ledelsessparring, fokus på
kerneopgaven.

Punkt 7:

Årshjul for skolebestyrelsen
Laves efter skabelonen fra 2020.
-

Punkt 8:

PR-grupper; Ditte og Signe (hvad er opgaven? Både skolebestyrelsesnyt 4 gange årligt og
kontakter ud af huset)
Budget/økonomi; Anders og Helle
Børnehaven; Signe og Jeanette (trivselsråd og kommunikation)
Uderum, byggeri og nedrivning; Merete tager kontakt til Skanderborg Kommune

Evt.
-

Kost; politik ift. formiddags/eftermiddagsmad. Herunder fødselsdag.
Signe er vært næste gang
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