Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. februar
2022 kl. 18.30 -20.30 i møderum 1-2
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper Nielsen
Afbud: Nina Stærke, Helle Arvesen, Thea-Ann Harboe og Trine 9Y
Referent: Inge-Marie Lyngs
Emne (og ansvarlig)

1.

Godkendelse af dagsorden/
alle

2.

Bordet rundt/ forældrevalgte

3.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

5

Godkendt.

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte

10

Ingen henvendelser

Nyt fra eleverne/ elevrådet

Høre nyt fra elevrådet

10

Julie: Endnu ikke haft møde i 2022 i elevrådet,
da klasserne blev ikke blandet indtil
vinterferien.

4.

Nyt fra formanden/ Jesper

Status på
ansættelsesprocessen
Møde i Skolerådet

15

Ansættelse af skoleleder: Fristen er udløbet og
der er et godt ansøgerfelt.
Ansættelsessamtaler d. 8. og 15. marts.
Møde i Skolerådet d. 2. marts. Jesper deltager.

5.

Valg til skolebestyrelsen/
Jesper

Orientering om status og
videre forløb

15

Video er fremsendt til forældrene.
Valgmøde d. 3.marts kl. 19.00 - 20.30.

En reminder ud på Aula inden mødet.
Og eventuelt på Facebook.
Husk opstilling skal meddeles skriftligt - også
for de der genopstiller.
6.

Økonomi/ IC

Endeligt regnskab for 2021
Forventet regnskab 2022

Bilag

15

Endeligt regnskab gennemgået.
Byrådet skal senere tage stilling til, om
overskuddet skal inddrages eller vi får lov til at
beholde det. Overskuddet skyldes bl.a. at der
er projekter, der ikke har kunnet gennemføres
endnu - udgiften kommer senere.

7.

Skoleårets planlægning/
IC/TR

Status

15

Boblegruppen - 82 elever - starter i næste
uge.
Overleveringen fra børnehaverne til skolen
afsluttes i morgen.
Der har i år været lagt endnu større vægt på at
sikre en god overlevering.
Spørgsmål om hvorvidt der skal være 3 eller 4
0-klasser i 22/23 afventer nærmere besked om
“klasseloftet”.
Endnu ikke helt afklaret hvordan
personalesituationen vil være efter
sommerferien.

8.

Trafiksikkerhed/ Thea-Ann

Drøftelse af tiltag vedr.
Skolevej

15

Udsættes til et senere møde

9.

Ledelsen orienterer/ IC/TR

15

Alt lys på skolen er nu udskiftet.
Elevtoiletterne skal renoveres. Arbejdet starter
i uge 9/10. Arbejdet forventes færdiggjort inden
sommerferien.
Nye regler omkring corona-restriktioner er
sendt ud til alle forældrene.
Har ansat nye pædagoger.
Beslutning om evt. skolefest i år træffes
snarest.
Orientering om personalesituationen pt.

10.

Evt./ alle

5

Fortsat zone-opdeling i frikvartererne skal
drøftes på kommende afdelingsmøder.

