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1.

Hverdagen på skolen under Corona.
Nødundervisning. Udskolingen –
hjemmeundervisning.

Vi fik de yngste i skole fra 15/4 2020. Vi var udfordret på
afstandskravet, da det var to meter. Alle årgange fik ekstra
klasselokaler.
Der foregår meget udeundervisning
Børnene er delt op i legegrupper på 4-5 elever, som de må
lege tæt sammen med.
Hver årgang har deres egen indgang og toiletter.
Håndvask gøres min 5 gange i løbet af dagen. Der er
vaskecentraler i hjemkundskab og Natur/teknik. Der er indkøbt
håndcreme.
Hvordan går det generelt – de første dage var hårde, men nu
har børn og personale fundet ind i den nye rytme.
6-9. årgang fra mandag den 18/5. Afstandskravet er ændret,
hvilket betyder, at de kan være i egne lokaler. Deres mødetid
er 7.40-13.40. Der er planlagt indgange og vaskesteder til
disse årgange. Udeområderne bliver presset når vi får de store
med. De får udeområder omkring hallen.
Personalet møder ind i morgen og skal sættes ind i regler og
planlægge hvordan borde mm skal stå.
Hjemmeundervisningen har fungeret godt. Der er gjort et stort
stykke arbejde, for at strukturer det så det giver mening for
eleverne, samt hvilke lærer de kan få fat i på bestemte
tidspunkter.
Er der ført protokol over hvem der har været med? Ja, det er
der gjort og taget kontakt til de elever, der har været
fraværende.
Der er positive oplevelser fra elever og forældre.
Vi har ca. 95 % af eleverne i skolen pt.
Ledelsen laver statistik hver dag i fht. fremmødte, og det
sendes til KL og forvaltningen.
Erfaringen fra indskolingen har været, at eleverne har klaret
det rigtig godt. De har hurtigt vænnet sig til de nye rutiner, og
de nye lokaler. Lærerne nyder at der kun er 10-12 elever i hver
klasse, og oplever at de bedre når omkring den enkelte elev.

2.

Skolebestyrelsesvalget

Link er udsendt til bestyrelsen.
Irene Skriver Nielsen er valg fra specialklasserne.
Der er 5 kandidater og to suppleanter.
Der er valg på fredag den 15/5 - 16/5 2020.
Resultatet fra valget offentliggøres til skolebestyrelsen seneste
mandag.

3.

Fagfordeling – ændringer til kommende
skoleår.

Vi er i fuld gang med fagfordelingen. Den bliver puslet på plads
i weekenden. Skemalæggerne tager på kursus sidst i maj og
skemaerne kommer på Aula sidste uge inden ferien, her
meldes den endelige fagfordeling ud.
Der bliver ikke lavet nye klasser på kommende 4. årgang, da
det ikke er muligt at holde møde med forældrene, samt afprøve
forskellige konstellationer.
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0. årgang får 53 elever – store klasser. Her tilføres ekstra
inklusionstimer, så de kan være to på i flere lektioner.
På mellemtrinnet får man ikke 3 lek svømning og idræt, som i
dag, da ministeriet kører det op i udskolingen.
7. årgang vælges der HDS og musik. Disse fag kører over
både 7. og 8. årgang. Der kommer ikke tilslutning til at der
bliver musik i år. Der er kun valgfag på 9. årgang.
7. årgang laver musical fra en pulje UU timer.
Der er indført en ny ordning i Indskolingen med 1 lektion i
dansk og matematik om ugen, hvor der skal deltage en
vejleder. Dette gælder for hele indskolingen.
Bevægelses strategi – et bevægelsesbånd nogle dage i
læsebåndet. Derudover en dag om måneden, hvor der skal
laves ture mm, hvor bevægelse inkluderes. Bevægelsesbåndet
gælder for alle årgange.

4.

Posthuset

Posthuse er færdig ombygget. Der var syn og skøn den 24/4
2020 og der var kun ganske få ting der skulle ordnes. Hans og
Hans Henrik fra Ejendomskontoret, har været meget tilfredse
med hele processen omkring ombygning og samarbejdet med
SOBO, som har haft entreprisen.
Mandag den 25. maj er ibrugtagning tilladt, og frem til
sommerferien vil det være Mini SFO der benytter der, når
vejret er dårligt.
SFO personalet flytter ind og stiller på plads på fredag efter
arbejde.
Dato for indvielse den 4/9 2020 kll. 13.30-15.00
Overvej om alle elever skal inviteres til indvielse.

5.

Status kommende 7. årgang.

6.

Evt.

Fagfordelingen bliver færdiggjort i weekenden.
Personalet kan ikke gå i gang med planlægningen før
fagfordelingen er færdig. Der har desværre ikke været
mulighed for at få Ullits elevene ind til tværs dage.
OBS på de datoer der er sat ind i princippet er bekendt for de
kommende lærer og at de overholdes.
Det er en ok måde at holde møde på, i mangel af bedre.
Der er flere der har kørt skolehjem samtaler virtuel, og det har
fungeret tilfredsstillende.
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