Skolebestyrelsesmøde 26. januar 2021 18.30
Googlemeet - online
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Kathrina
Referent: Inge-Marie
Afbud: Ida (Elevrådet)

1.

Emne (og
ansvarlig)
Godkendelse af
dagsorden

2.

Elevrådet

Hvad skal vi udrette?

Nyt fra elevrådet

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen godkendt

10

Har ikke været aktiviteter i elevrådet,
da eleverne ikke har været i skole
Opfattelsen er at det bliver sværere
for eleverne at holde til/holde
koncentrationen.

3.

Trafik

Orientering om nyt forslag
CA og Jesper m.fl.
fra Veje og Trafik v. Jonas
orienterer om svaret
Lamberth – udsendt tidligere
på forespørgslen
på mail.

15

Vi har svaret at den foreslåede
løsning ikke er holdbar. Vi står fast på
det tidligere foreslåede. Afventer svar
fra Jonas Lamberth.

4.

Forældretilfredshedsundersøgelse/Alle

I 2020 blev den første
nationale
brugerundersøgelse for
folkeskolen og SFO lavet.
Danmarks Statistik har
udarbejdet et interaktivt
dashboard til visning af
resultater på både lands-,
kommune og skoleniveau.
Dashboardet giver mulighed
for at dykke ned i
resultaterne af
undersøgelsen og se både
gennemsnitlige scorer og
svarfordelinger på de
enkelte spørgsmål.
Dashboardet kan findes
nederst på Social- og
Indenrigsministeriets
hjemmeside.
Det er nødvendigt at
acceptere cookies på
hjemmesiden for at kunne
benytte dashboardet.

15

Vender tilbage til dette punkt på et
senere møde

Drøfte om vi skal
nedsætte en ad hocgruppe til at analysere
data.
Undersøgelsen er
offentliggjort på
skolens hjemmeside.

5.

Orientering fra
ledelsen

Orientering

IC/CA orienterer

20

Aftalemål behandlet i MED
Ny arbejdstidsaftale/Skoleplan for
lærere og børnehaveklasseledere er
indgået.
Nationale test er udskudt og skal
afvikles mellem 1/3 og 11/6 2021.
Stillingsopslag - ansøgningsfrist i dag
- mange ansøgninger, så det skal nok
falde på plads
Boblegruppen starter op 1.3. med 80
børn
Skolefest - der bliver ikke skolefest i
år.
Lejrskole for 8. er udsættes til 9. kl.
6. kl’s lejrskole til Læsø skal forsøges
udsat.

6.

Feriekalender 2122

Feriekalenderen i høring

Kan den godkendes,
eller skal der foreslås
ændringer?

15

Bundet af antallet af skoledage ligger
fast og planen skal være ens for hele
kommunen. Skal med i et MEDudvalgsmøde inden vi sender vores
indstilling på baggrund af
bemærkningerne fra Skolebestyrelsen

7.

Drøftelse af og
oplevelser med
den virtuelle
undervisning i A-,
B- og Cskolen/Ledelsen
og Sandra, Helle,
Miriam m.fl.

- Hvordan har I grebet det
an
- Omfanget af behov for
nødpasning
- Udfordringer og gode
erfaringer
- Bekymringer socialt/trivsel, fagligt fx. Hvor
står afgangselever ift
eksamen (hvis det fortsætter
- har kommunen drøftelser)
- Behov for særlig indsats
ved tilbagevenden?
- Skolebestyrelsens
erfaringer
- Noget skolebestyrelsen
skal understøtte/ der er brug
for hjælp til?

Hvordan har skolen
organiseret fjernundervisningen?
Strukturen?
Forældrenes
oplevelser.

45

I B og C- skolen kører vi med 3
moduler hver dag af 1,5t varighed. Et
fag pr. modul
Udbudet af fagene er større end i
foråret.
Udgangspunktet i C-skolen var at at
der skulle undervises i alle fag bortset
fra valgfag.
I B-skolen fastholdes også de
praktisk/musiske fag, men således at
disse fag placeres i sidste modul.
I A-skolen undervises også i 3
moduler hver dag. Der er lagt op til, at
der skal ske andet end ren
skærmundervisning
Pædagogerne står for
nødundervisning.
Det kører, men der er store
udfordringer.
Vi mangler alle den daglige kontakt
og forsøger at passe på hinanden både voksne og børn
Tilbud om testmulighed til personalet,
der arbejder fysisk på skolen, er på
trapperne

8.

Evt.

Intet
Næste møde 4. marts 2021

