Skolebestyrelsesmøde 26. april 2021
Googlemeet – online
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Kathrina
Referent: Henrik
Afbud: Inge Marie - feriefri og Sandra.

Emne (og ansvarlig)

1.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsorden godkendt af alle

15

Miriam fremlagde essensen fra
forældrehenvendelserne. Anja
Klausen kommenterede på
situationen og gjorde rede for,
hvordan skolen har håndteret
de forskellige issues og hvilke

dagsorden
2.

Forældrehenvendelser
/Miriam, Anja
Klausen

Behandle henvendelser fra
bekymrede forældre i
Boblen, der ønsker, at vi
blander børnene
anderledes/giver mulighed
for friere leg i frikvartererne.

Miriam redegør for
henvendelserne. Anja
Klausen er med som
gæst til dette punkt og
forklarer vores
organisering med
afsæt i
retningslinjerne.

justeringer, der tænkes ind i.

3.

Elevrådet

Nyt fra elevrådet

Ida og Trine

10

Grundet Covid-19
situationen/restriktionerne, har
de ikke afholdt møde i elevrådet
endnu og håber på en snarlig
mulighed.

4.

Trafik/Jesper

Orientering/status på
trafiksikkerheden på
Skolevej

Jesper orienterer

10

Jesper gav en status på
projektet. Det positive er, at der
nu etableres et fodgængerfelt
inkl. vejskiltning fra Drastrup til
skolen/som erstatning for
stisystemet (før det skarpe
sving). Derudover laves der et
forsøg med at afspærre krydset
overfor Toftegården, hvorved
Dybdalsvej og Hestefolden skal
køre ad Skovvangsvej for at
komme til skolen. Der afventes
dog at skolen kommer i
”almindelig gænge” inden
tiltaget iværksættes

5.

Ansøgning om
forkortet
skoledag/bilag

Assentoftskolen søger om
forkortet skoledag for 4. -9.
klasserne i 21-22

CA begrunder skolens
ansøgning og håber
på bestyrelsens
opbakning.

20

Carsten gennemgik de
forskellige ansøgninger, hvor
han efter forudgående
behandling i skolens MEDudvalg ønskede opbakning fra
skolebestyrelsen. Den
forkortede skoledag er netop
rettet mod at kunne tilgodese
de svageste elever.
Skolebestyrelsen er tilhænger
af en kortere skoledag og har
fuld tiltro til at skolens ledelse
og medarbejdere sikrer de
faglige kompetencer. Der
ønskes dobbelt nedsættelse, jf.
§ 16.d. stk. 1 og 2, for 7.årgang.

6.

Fra årshjulet/bilag

Timefordelingsplan 21-22,
budgetgennemgang jf. ny
tildelingsmodel samt
påbegynde arbejdet med
årsberetningen.

40

Inge gennemgik
timeplansfordelingen for
samtlige årgange og
kommenterede på forskellige
fokusområder.
Skolebestyrelsen godkendte og
anerkender de mange gode
tanker og beslutninger, der
ligger til grund for den endelige
plan. Inge gennemgik også

budgettildelingen og status på
skolens økonomi.
Budgettildelingen blev
enstemmigt godkendt og stor
anerkendelse for den meget
fornuftige økonomiske styring af
skolens budget.
Årsberetning afholdes den
17.maj virtuelt og evt. punkter
sendes til formanden senest
13.maj
7.

Orientering fra
ledelsen/CA-IC

Orientering fra ledelsen

IC/CA orienterer
Personalesituationen
Mulighed for frivillig
forflyttelse frem til
10/5.
Nødundervisningen 5.
-9. årgang, status.
Med meget mere …..

15

Nødundervisning 5.-8. årgang:
Eleverne skal fysisk være
tilstede hver 2.uge.
skolebestyrelsen foreslår en
social-dag i ”hjemme-ugen”,
hvor man laver en kombineret
trivsels-og-læringsdag”. Carsten
understregede at udeundervisning, som er en
mulighed/tilbud, er i et
læringsperspektiv og ikke et
trivselsperspektiv.
9.årgang skal være på skolen
80% og det efterleves og
ressourcerne prioriteres her.

Covid-19: testproceduren
fungerer rigtig godt og vi har
ikke haft tilfælde.
Ledelsen orienterede omkring
personalesituationen samt
proceduren ved intern
rekruttering.
Der skal ansættes en ny leder
til indskolingen med tiltrædelse
1/8 2021. Opslag kommer i
nærmeste fremtid.
8.

Evt.

10

Formanden stopper med
udgangen af dette skoleår og
anmoder via Carsten og
skolechefen om lov til at
udtræde.

