Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Medarbejdere
Skolens ledelse
Emne (og
ansvarlig)

1.

Dato og sted: 30. april 2020

18.30 -20.30 i møderum 1+2

HUSK AT VASKE HÆNDER OG HOLDE AFSTAND!
Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Kathrina Kjærsgaard

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen er godkendt

30

Ledelsen tilretter skolens

dagsorden
2.

Ansøgning om

Vores ansøgning er afvist – se

Forslag fra ledelsen til

forkortet

vedhæftede svar fra

fælles drøftelse.

skoledag/CA-IC

forvaltningen.

pausestruktur samt genansøger
forvaltningen om tilladelse til
forkortet skoledag for 4.-9. klasse.

3.

Sidste skoledag og
afslutning for 9.
årgang/KK

Kathrina har ønsket punktet til
drøftelse. Hvordan får vi
afsluttet 9. årgang på en
festlig måde?

Fælles drøftelse.

20

Ledelsen er meget opmærksomme
på, at 9. klasse skal have en god
afslutning. Indtil videre afventes
udmelding fra myndighederne.

4.

Årsberetningsmøde

Planlægge møde – hvad skal

Fælles indspark fra alle.

15

Bestyrelsen aftaler at sende input

27/5 – K.K

med i årets beretning fra

til bestyrelsesformanden inden d.

formandsskabet?

15. maj.
Bestyrelsesformandens tale
optages på skolen. Ved selve
årsberetningsmødet afspilles talen
via GoogleMeet via et mødelink.
Alle interesserede er meget
velkomne til at deltage i
årsberetningsmødet, hvor der vil
være mulighed for at stille
spørgsmål til bestyrelsen og
skolens ledelse. Invitationen
sendes ud via AULA og den lokale
Facebook gruppe (dog uden link).

5.

Skoleårets

Bl.a. om valgfag, påtænkt

Ledelsen orienterer efter

planlægning/

udvidelse af vores tilbud i

drøftelser i MED 28/4.

15

Ledelsen tænker højt vedrørende
valgfag næste skoleår samt

indskolingen til børn med

mulighed for at tilbyde støtte til

særlige behov.

børn med særlige behov i
indskolingen.

6.

Suppleringsvalg til
skolebestyrelsen

Planlægning af

10

Ledelsen undersøger, hvordan

suppleringsvalg, når og hvis

suppleringsvalg kan gennemføres.

nuværende medlemmer

Der skal vælges et

udtræder til sommer.

bestyrelsesmedlem samt to
suppleanter. Gitte Cannon
udtræder, og suppleantposterne
er ubesatte.

7.

Ledelsen orienterer
Personale

8.

20

Ledelsen orienterer

Evt.
Næste møde planlagt til 27/5 – med årsberetning.

9.
10.

Hvordan er vi kommet i gang?
Personale, Lars Hansen udlånt
til Tirsdalens Skole til 31/7.
Covid-19-relateret fravær.

Delvis genopstart

Ledelsen og bestyrelsen deler
erfaringer og synspunkter.
Bestyrelsen mener, at den delvise
genopstart er flot håndteret af
ledelse og undervisere.

