SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
24. august 2021
Kl. 17-20
1
2.

AFBUD: Jes, Sarah,
FRAVÆRENDE:

Opfølgning fra sidste møde
Godkendelse af dagsorden (17.20-17.22)
Kort nyt: ( 17.22-17.40)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet.



a) NP og KD var til 7. årgangs forældremøde.
b) Velkommen til Kirsten, som nyt bestyrelsesmedlem.
En dejlig afsked for Anders den 6/8 2021
Som hjælp til ledelsen er Lene Juel udlånt to ½ dage om
ugen. Pia sørger for vikardækker.
Corona – fra 13/8 til 24/8 har vi haft 15 tilfælde af smittede.
Nærkontakter sendes hjem til test på 4. og 6. dagen.
Vibeke har fået orlov et år. Anja Røge fra A-klasserne har
overtaget 0. Jupiter.
9. kl er i Amsterdam
6. årgang tager til Bornholm næste uge.
7. og 8. årgang tager til Jesperhus, når konfirmationerne er
overstået.
Der er ansat 3 pædagoger – to i A-klasserne og en til AKT +
c) Ina er mere inde over det ledelsesmæssig af SFO, indtil vi
har en viceleder ansat.
d)
e)
f)

3.

Høringssvar ferieplan (17.40-17.50)

Den er godkendt.

4.

Høringssvar 2022 planen

5.

Høringssvar 2026 planen
(17.50-18.30)
Høringssvar Budget 2022 – hvis der
fremkommer materiale (18.30-18.50
Trivselsambassadørernes fremtid. (18.5019.10)

John har lavet et udkast – det blev gennemgået, rettet til og
godkendt.
Udsættes til næste møde

6.

7.

Dialogkaffe – skal vi have det
fremadrettet? (19.10-19.20)



Vi har endnu ikke modtaget materialet.

Der er kun en trivselsambassadør tilbage, og det er rigtig svært
at rekruttere nye. Derfor har besluttet at nedlægge
Trivselsambassadørerne. Ledelsen giver besked til den sidste
ambassadør.
Skolebestyrelsen har pligt til at lave to arrangementer om året.
Dialogkaffen kan fortsætte, men tidspunktet bør flyttes fra kl.
19-20, så folk har bedre mulighed for at deltage
Der kan også arrangeres et møde for forældrerødder eller en
arbejdsdag i foråret. Vi tager det med på næste møde.

8.
9.

Skolebestyrelsens tilsynspligt (19.2019.40)
Eventuelt (19.40-19.50)

Vi havde en drøftelse på baggrund af en forældrehenvendelse.
Hvem deltager i 0 årgangs forældremøde den 1/9 kl. 17.00-

Kommende møder:
2021: 21/9; 2/11; 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5
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19.00. Louise og Karen deltager. Niels sender power point til
den øvrige bestyrelse.

10.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.40-19.45)






11.

Punkter til næste møde
19.45-19.50

12.

Oplæsning af referat.
19.50-20.00




Louise sender det ud.
Kirsten er indtrådt i bestyrelsen. Tak til Berit for hendes
engagement gennem tiden.
Godkendt ferieplanen
Evalueret 2022 planen
Trivselspolitik/antimobbepolitik procesplan:
Hvordan kan vi engagere forældre til at gå i
forældrerådet.
Udeområderne – hvor langt er vi?

Vi begynder med at spise sammen.

Kommende møder:
2021: 21/9; 2/11; 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5
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