SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
16. juni 2020
Kl. 16.30-18.00
1.

Virtuelt møde.
AFBUD: Anders
FRAVÆRENDE: Anne-Mette, Jes.

Nyt fra:
A. Formand
B. Skoleledelsen
C. SFO
D. Trivselsambassadører
E. Elevrådet
F. Andet

A. Intet nyt
B.
a) Der er nødundervisning frem til 1.8. Skolen håber at vi
begynder normalt fra skolestart 2020. Det er ikke
optimalt at fortsætte, da der er fag der ikke bliver
undervist i.
b) Sidste skoledag for 9. årgang bliver på trirsdag. Det
kommer til at foregå ovre i og omkring hallen. Der
spises klassevis.
c) Dimission bliver torsdag den 25/6. Det bliver klassevis.
Der bliver 3 stationer, en i fællessalen til tale og
eksamensbevis. I gym. salen er der traktement. I
skolegården bliver der fotograferet mm.
d) Fagfordeling og skemaer sendes ud i kommende uge.
e) P-plads og afsætningsplads i rundkørslen er der lavet
plan for. Det er der i dag lagt på Aula, så forældrene er
informeret omkring det.
f) Kommunen har fået økonomisystem. Det ser ud til, at
vi får et overskud. Hvis vi ender ud med ca 2 mill i
overskud, får skolebestyrelsen et beløb de kan
beslutte hvad de skal bruges til. Vi får besøg af øk.
konsulenterne i august
g) Vi får alle 15 elever fra Ullits, 1 fra Vestrup, 1 fra
Gedsted.
h) Teamet der skal have kommende 7. årgang melder ud
til alle 7. kl i uge 27, om hvordan de vil planlægge
opstarten og klassedannelse mm.
i) Mobilfri skole – Vi skal huske at få informeret de nye
forældre.
j) Positive elementer ved corona. – udsagn fra
personalet
 At hver årgang har egen indgang – det giver ro.
 At de sidder en og en og har deres ting omkring
sig.
 At der er rengøring om natten og i løbet af
dagen – det giver en ren skole.
 Eleverne nyder at deres borde tørres af flere
gange om dagen.
 At alle er mere ude, giver en ren skole og alle
har det godt af at være mere ude
 De får brugt mere krudt, fordi de er ude – det
skaber mere ro i de indendørs lektioner.
 Dejligt at de har deres egne toiletter – det
skaber en større ansvarlighed hos eleverne.
 Det er godt med så meget håndvask, så vi
undgår de bakterier, der giver meget sygdom.
 Det er en børnevenlig skoledag, med de kortere
dage. De er glade når de kommer og når de
går hjem igen.
 Rart ikke at have så mange skærme i
indskolingen – det har været godt at prøve.
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 Det er rart at alle bliver lukket ind kl 7.30 og
kommer på en gang.
 Dejligt at stå og sige godmorgen hver morgen.
Har ligesom set den enkelte elev.
 Rart med frikvarterstid og at der er faste
områder, det har minimeret konflikterne.
 Mange af eleverne profilere af at klasserne er
mindre, så fagligt lærer de lige så meget –
spørgsmålet er om vi kan nå de samme mål.
 Special klasserne savner at kan blande sig med
børn fra almen området – de savner nogle at
spejle sig i .
 Behovet for møder har været minimeret – er alle
møder relevante?
 Det har været positivt at kunne holde
forældresamtaler virtuelt – forældrene har haft
mulighed for at logge sig på fra arbejde af –
det har været tidsbesparende for forældren.
C.

2.

Nyt om Skolebestyrelsesvalget.

3.

Emner til Kommunens dialogmøde 17/8
på Farsø skole.

4.

Datoer for kommende skoleår. Samt datoer
for ”Dialogkaffe”.

5.

Evt.
Næste møde

a) SFO har oplevet at 15 børn er udmeldt i corona tiden.
b) De udfordringer der har været med AULA komme gå
modulet, er sendt videre til Anders Norup og det er
videresendt til Netcompany og Kombits, som er de der
laver rettelserne.
c) Personalet nyder de nye omgivelser. Der skal laves en
sikker gå sti til Pluto, da børnene går hen over Ppladsen, hvor der også holder biler, hvilket kan skabe
farlige situationer.
Poul, Jes og John har afholdt møde med Anders Norup og
Lene Juel, om hvordan retningslinjerne skal være. Lene Juul
deltager på valgdagen og ser at alt er gået rigtigt til.
Der er ca. 10 der har brevstemt allerede.
Vi kan reklamere på Farsø skoles facebook side – opslag i
morgen og på søndag.
Der må gerne være to fra bestyrelsen der deltage i
skolebestyrelsesvalget. Sara har meldt sig. John spørger Lene
Juel om de opstillede kan hjælpe til ved valget.
Det positive ved Corna – mindre hold, kortere skoledage,
personale ressourcer, ekstra rengøring, en ren skole, evidens
for at sige at det har virket.
Forslag til bestyrelsesmøder, som blev vedtaget:
10/8;
15/9; Dialog kaffe
20/10;
25/11;
13/1;
16/2;
24/3; Dialogkaffe
28/4;
8/6.
Formandens beretning – ved skoleårets afslutning. Den skal
gerne laves inden ferien.
Konstituering.
Høringssvar til budget 2021,
Invitation til dialogkaffe.
Information til nye forældre om mobil fri skole, skoleboden mm.
Sommerfrokost.
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