Referat af skolebestyrelsesmøde
9. december 2021
Deltagere: Forældre: Bill, Gülay, Lene A., Lene T, Søren, Thomas + Ledelse: Anne, Linda Torben + Fra elevrådet:
Anna og Asta + Lærere: Thomas, Maria
Afbud: Maria, Signe, Fra SFO-forældrerådet: Afbud fra hele SFO-rådet.
Kun for skolebestyrelsen 18:00-18.30
1. 18:00
LUKKET PUNKT
Vi har aftalt, at vi ved hvert bestyrelsesmøde har et lukket punkt – med viden om specifikke sager, viden om
elever der er flyttet, eller klasser med særlige indsatser.

Fælles med SFO-forældreråd 18:30-19:30
2. 18:30
Godkendt

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min

3. 18:35
Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min
Ledelsen:
Corona restriktioner – fra 15/12-4/1 – fokus på børnenes trivsel de fem skoledage med fjernundervisning.
- SFO – lokal tilmelding til nødpasning.
- Få elever i udskolingen er i Akademiet.
Julehygge klasselærerdag rykkes til tirsdag.
Økonomi – spc.klasseudgifter kommer til at presse økonomien i 2022
Langtidssyg bh.klasseleder – vi har sat to kendte voksne på
Forældremøder og indsats på 5. årgang – hårdt sprog
Rengøring – vi har arbejdet på højtryk for at få det nye rengøringsselskab til at leve op til kontakten. Forvaltningen og Borgmesterens Afdeling er obs på dette. Brev fra Rådmand til bestyrelserne om emnet.
Meget vikardækning pga. vaccination, feriefridage, omsorgsdage, to langtidssyge, alm. sygdom
MOT-til-glæde-dagen er forløbet rigtig fint.
Medarbejdere hjælper med at vikardække og lukker hullerne.
Det store elevråd:
Afslutte fodboldturnering – 9B vandt. De små heppede og kom ned og så kampene. De havde lavet skilte.
Ved at undersøge om man kan lave en basket turnering.
Ved at undersøge om man kan få nye vandautomater.
Trivselstopmøde – krav til 45 min. bevægelse. (4 elever deltog)
Indskoling – Julekonkurrence. Vinde et glas med pebernødder.
Udskoling Julekonkurrence. 1) pæneste klasse 2) Fedeste dør.
Det lille elevråd:
- Flere ting til 3.kl. banen
- Skamler med ryglæn.
- Ting til sandkasserne – i skuret.
- Repareret legehytterne i legeskoven.
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4.

18:50

Samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og bestyrelse – 15 min
Vedtages årligt i november – se bilag 1
Vi rykker punktet da SFO-rådet har meldt afbud

5.

19:05

6.

19:20
Eventuelt
- Vi søger to nye medlemmer. Vi har ikke modtaget henvendelser. Derfor forlænges valgperioden for
det ekstraordinære valg frem i januar. Måske skal vi sende beskeder ud i alle folks indbakker.
- Man kan måske søge forældre til SFO-forældrerådet ved forældremøderne i august/sep.
- Bestyrelsesmøder fra kl. 17 fremadrettet.
- Ansættelsessamtaler afholdt i dag. Søren fra bestyrelsen deltog Vi fik 20 ansøgninger til et barselsvikariat. 5 gode kandidater. Vi har ansat Heidi som Barselsvikar for Sabrina og Mirjam som barselsvikar
for Camilla.

Fritidspædagogisk vision – 15 min v Thomas og Linda
Information om SFO’ens videre arbejde FU-visionen og Mål og Indhold
Thomas er med i en ny styregruppe om SFO visionen
SFO skal arbejde med visionen lørdag den 12/3 – Thomas er inviteret med ved udvalgte punkter

Klokken 19:30
FÆLLES julefrokost
Aflyst efter regeringens pressemøde i går
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