Skolebestyrelsesmøde 16. maj 2021
I skolens kantine
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Kathrina
Afbud:
Fraværende: Carsten Bolding

Emne (og ansvarlig)

1.

Godkendelse af
dagsorden

2.

Elevrådet

Hvad skal vi udrette?

Nyt fra elevrådet

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen godkendt

10

Stadig ingen aktiviteter i
elevrådet - vender stærkt
tilbage i næste skoleår.
Midler til elevrådet er brugt til
indkøb af legeredskaber til de
enkelte årgange.

3.

Princip vedr.
klasseombrydning
– nye klasser på
3.
årgang/Miriam/CA

Status efter
klasseombrydningen.
Drøfte henvendelser fra
forældre på 3.årgang om en
anderledes proces i.f.t.
udmelding til børn og
forældre.

Miriam er forælder på
årgangen og har
megen info qua hun
har deltaget i møder
med 3.C.
CA og årgangens
lærere har 31/5 afholdt
videomøder af en halv
times varighed med
hver af de tre
nuværende klasser.
Vi samler op på
processen og drøfter,
hvad vi kan gøre
bedre i fremtiden.

30

Der har været klasseombrydning på den nuværende
3. årgang.
Der har været kritik af
processen.
Carsten orienterede.
Vigtigt at vi fastholder, at
principperne stadig er så
overordnede, at processen kan
tilrettelægges, så den passer til
situationen.
Vi skal huske at forældrene skal
orienteres/varsles inden
børnene, så forældrene bliver
medinddraget.
På næste skolebestyrelsesmøde skal vi tage stilling til
tilføjelser til principperne i
overensstemmelse hermed.

4.

Afslutning for 9.
årgang 23/6

Orienteres om den
udsendte invitation, hvor vi
med afsæt i de gode
erfaringer fra sidste skoleår
fastholder en opdeling af
afslutningen klassevist.
Substitut for Kathrina?

Mulig for kommentarer
og at melde sig i
talerækken.

10

IC: 9. klasserne har lavet en fin
sidste skoledag. De har lænet
sig meget til, hvad der skete år.
Translokationen næste onsdag
vil som sidste år ske klassevis.
Om muligt vil en repræsentant
fra skolebestyrelsen holde en
kort tale.

5.

Orientering fra
ledelsen/CA-IC

Orientering fra ledelsen

IC/CA orienterer om
bl.a. skoleårets planlægning, Status på
byggeri/renovering af
faglokaler og udeområder
Overflytning af lærere
fra Bjerregrav og
Hornbæk Skoler
Samtaler 17. – og 24/6
vedr. afdelingsleder for
indskolingen
Afskedsreception 30/6
fra Agnethe Lindh og
Birgit Yde

30

CA/IC: Vi får to overflyttere
næste år. Begge rutinerede
lærere.
Skemalægningen er i fuld gang.
Øgede frihedsgrader i forhold til
UUV.
Afholdelse af ansættelsessamtaler vedr. afdelingsleder og
pædagog.
Byggeri: Vi går i gang mandag i
uge 26.
Vinduesudskifningen er snart
færdig.
E- klassen flytter til den tidligere
tandlægeklinik til august.

Der afholdes afskedsreception
for Agnethe Lindh og Birgit Yde
fredag i uge 25.
6.

Evt.

7.

Omkonstituering
af skolebestyrelsen frem
til valget april
2022, hvor den 4årige valgperiode
udløber.

10
Da formand Kathrina
Kjærsgaard har ansøgt om
og fået lov af skolechefen at
udtræde af
skolebestyrelsen, er der
behov for en omkonstituering.
Ledelse, medarbejdere og
elevrepræsentanter
deltager ikke under dette
punkt.

Er der enighed om
fordelingen af
posterne? Skal der
være kampvalg til
formandspost og
næstformandspost?
Om nødvendigt stiller
sekretæren sig til
rådighed i evt.
valgsituation.

?

Skolebestyrelsen konstituerede
sig med Jesper Nielsen som
formand og Miriam Nyrup
Madsen som næstformand frem
til næste valg i foråret 2022.
Stor tak til Kathrina Kjærsgaard
for hendes store og kompetente
indsats som formand i de sidste
to valgperioder – og ligeledes til
Line, der forlader næstformandsposten, men fortsætter
som menigt medlem.
1. suppleant Sandra Rygaard
Carstensen træder ind i
bestyrelsen og Nina Stærke
rykker op som 1. suppleant.

