Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Virtuelt på TEAMS
4. juni 2020 17:00 – 18:30
1. 18:30
Godkendt

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min

2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre og medarbejdere – 15 min
Ledelsen:
• Klasse på mellemtrinnet har mistet en del elever (drøftes senere ved dette møde)
• MOT i udskolingen – mod til at sige fra. Arbejde med dette og dermed kulturen.
• Fodboldlinje 6.-9. årgang
• Legeplads 2020 HAGS 400.000kr
• SFO-studerende
Medarbejdere:
• Lærere: Vi er anderledes opdelt og sidder nye steder.
Forældre:
• SFO – Spørring stort ønske at snarlig åbning. Det kræver, at vi ikke skal have dem klasseopdelt om eftermiddagen. Torben spørger forvaltningen.

3. 19:10 Principper for kommunikation ml skole og hjem – 10 min
Principperne er hermed vedtaget med henblik på at træde i kraft i det nye skoleår
Kommentarer til dette:
-

Skolebestyrelsen står ikke på som et organ pt. – under målgruppe.
Kommunikeret ud ift. behovssamtaler. Dette princip lægger op til noget andet end der praktiseres pt. Dette skyldes at corona.

4. 19:45 Principper for skolehjem-samtaler – andenbehandles – 10 min
Principperne er hermed vedtaget med henblik på at træde i kraft i det nye skoleår
5. 20:50 Dimission og Corona, hvordan med den – 5 min
Sidste skoledag og dimission gennemføres torsdag den 25/6. Eleverne samles fra morgenstunden. De tager
til Djurs. Kommer hjem og klæder om på skolen. Forældre støder til. Reception og dimission for forældre
og elever. Carina kommer og siger et par ord mellem kl 17-18.
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6. 20:50 Årets gang i skolebestyrelse - hvordan er det gået – 15 min
Corona – har vi nået det vi skulle?
Har vi styr på næste skoleår – særlig vægt?
Vi har især brugt tid på den nye principper for skolehjem og for kommunikation.
Er der noget vi har savnet? Se næste punkt

7.

20:50 Hvad skal på dagsordenen lige efter ferien – 5 min
- Hvad er de gode, forebyggende tiltag - ift. en handleplan.
- Hvordan arbejder vi forbyggende ift. fastholdelse af elever.
-

8. 20:50 Eventuelt – 5 min
Drøftelser
- TM prøver at forespørge, om vi må få lov at genåbne Spørring SFO ift.- deres retningslinjer for
Aarhus Kommune.
- To der har stillet op til bestyrelsen (efter mødet i weekenden har yderligere 2 meldt sig)
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