SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato: 1. marts
Kl.:
18:30-20:00

Side:
1
1/2

Ordstyre: Laila
Afbud til mødet: Camilla, Anders,

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen kommentarer.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Ny sekretær, Adrianne er startet i dag og det har været en fin opstart.
- Personalerepræsentanter:
Overenskomst for både lærere og pædagoger og det skal på afstemning i løbet
af foråret.
Det skal vælges ny TR for lærerne i marts med tiltræde pr. 1.8.
- Elevråd:
- Andre:
3. Økonomi og næste skoleår.
Økonomien for det kommende skoleår balancerer. Vi har et faldende børnetal, men
da vi har fået en opsigelse, skal vi ikke afskedige. Vi har ikke så mange børn i specialtilbud og det giver færre udgifter ud af huset som samlet gør at der er balance i
økonomien. Vi forventer at kende den endelig økonomi i løbet af marts.
Vi begynder snart på forberedelse til fagfordeling og inden længe får personalet mulighed for at give udtryk for, hvilke opgaver de gerne vil fortsætte med i næste skoleår. Derefter begynder puslespillet med at få fagfordelt.
Vi er fortsat udfordret af små klasser og det giver i et økonomisk perspektiv udfordringer, men for børnene betyder det færre børn pr. voksne.
I de kommende år kommer der kun en klasse ind og det give flere årgang med kun
en klasse pr. årgang.
SFO: er presset af, at flere vælger at melde deres barn ud af SFOen i coronatiden
og vi håber flere vil vælge at komme tilbage efter sommerferien.
4. Opfølgning på springgrav.
Gymnastikforeningen har henvendt sig for tilsagn til økonomisk støtte fra skolen og
vi er fortsat villig til at støtte etablering med et økonomisk tilskud. Fortsat opbakningen fra SB til økonomisk tilskud.
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5. Corona-opsamling 9. årgang vender tilbage:-)
9. klasse er kommet tilbage i dag og vil være i skole i uge 9. og igen i uge 11. I uge
10 og 12 skal de være hjemme til virtuel undervisning.
Det er placeret i udskolingen i 8. og 9. klasse og har egen indgang fra Præstegårdsvej og fra skolegården.
Eleverne tilbydes test to gangen om ugen – tirsdag og fredag.
6. Repræsentant til Ungebestyrelsen (se mail som blev sendt til jer den 9/2)
Snak om og uddybning af opgaven.
7. Skolefest i det kommende skoleår.
Skolebestyrelsen ønsker, at vi venter og ser senere på, om skolefesten kan afvikles
i foråret 2022. Vi har erfaring med at sætte en skolefesten i søen og når vi kender
udviklingen i corona, så går vi i arbejdstøjet der og kan relativt hurtigt arrangere det.
8. Video til promovering af skolen.
Brian er i gang med at undersøge, hvem der kan lave en video rent praktisk og er
ved at afklare, hvordan reglerne er for samtykke. Kan man give en generel samtykke eller skal der give nyt samtykke ved hver video. Samtykke er som udgangspunkt
fra sag til sag.
Indholdet kunne være bredere end bare skolen, men også noget om byen og de fritidsaktiviteter der er i byen. Lokale kunne involveres både i indhold og i produktionen, herunder ungdomsskolen.
Brian følger op og laver en opdatering i løbet af foråret.
9. Eventuelt
10. Personalesager
11. Næste møde og kommende punkter
12.4 kl. 18.30
-

Springgrav og hoppepude
Fagfordeling
Årshjul
Corona
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12. Godkendelse af referat / underskrift.
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