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Afbud til mødet: Mette A, Camilla, Brian (syg)
Vi afholder mødet fysisk lige som sidst og håber alle kan få taget en Coronatest inden.
Forplejningen vil være personanrettet og vi sidder med afstand. Derfor mødes vi i Mælkevejen.
Ordstyrer: Janne
1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.
- Formand:
Der er møde med B og U udvalget den 9.6 med formænd fra skolebestyrelserne. Formændene har været mødtes for at forberede mødet. Der skal bl.a. tales
om skolefremtid i IBK og økonomi. Formændene har foretræde med fysisk
fremmøde.
- Skoleledelse:
Vi har ansat ny sekretær og hun er kommet rigtig godt i gang.
Tilbagevenden med alle elever har kørt problemfrit og alle er kommet godt i
gang. Podningsmuligheder på skolen er udvidet, så alle over 12 år kan blive testet på skolen, hvis man vil.
Orientering om tilbud fra PPR til forældre.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
Arlatilbudet er blevet behandlet i elevrådet og der er et samarbejde med mellemtrinselevrådet om påfyldning og vedligeholdelse. Mellemtrinnet og indskolingen
bliver også involveret i forhold til indholdet i automaten. Der bliver tale om en automat med møntindkast.
- Andre:
3. Dialogmøde m. Børne og Ungeudvalget den 19. maj
a) Se vedhæftede fil.
Mødet er online kl. 18.15 – 18.45. Vi satser på, at alle mødes i D1.
Deltagere Laila, Anders, Knud, Emilia, Karina (formand)
De vil gerne høre om arbejdet med Børne og Ungepolitikken. Karina har lavet er oplæg fra forældrene – Emilia siger noget om elevinddragelse – ledelsen siger noget
om medarbejderinddragelse af B og U - politikken.
SB laver en række spørgsmål som de vil stille til B og U.
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4. Sidste nyt om springgrav
Der kommer en afgørelse fra Nordlys - fonden i morgen på ansøgningen.
Det koster 1500,- pr år for check af redskaber. EGF betaler den udgift. EGF er glade for skolens tilsagn til betaling.
EGF laver kursus i brugen af trampet for trænere og evt. undervisere. 4610,- pr
person som ikke er DGI medlem. Anders undersøger evt. anden pris.
5. Afkortning af skoledagens længde
Orientering om afkortning af skoledagen jf. §16b og §16d til forkortelse af skoledagen. Timerne bruges til flere voksne i undervisningen bl.a. til omlagt dansk og matematik. SB nikker til ansøgning for det kommende skoleår.
6. Elevtrivselsundersøgelsen. Der skal drøftes, hvordan skolens forældre skal
informeres.
Undersøgelsen drøftes på næste møde den 7.6 og ledelsen laver et oplæg til debat.
SB beslutter der, hvordan de øvrige forældre orienteres
7. Skolefest opfølgning på forældrebrevet og udvalget
Gennemgang af aftalte opgaver og invitation til forældre er klar til den 7.6. Der nedsættes forskellige udvalg som besluttes på næste møde. Forældre opfordres til at
hjælpe med gennemførelsen af festen.
Pernille laver liste over de forskellige udvalg.
8. Fastsættelse af dato for første møde m. Idræts og sundhedsprofiludvalget
Janne og Karina kommer med forslag til dato.
9. Fagfordeling til næste skoleår og ansættelser
HV orienterede om fagfordelingen, processen og om ansættelser.
Ansættelsesudvalg: Knud, Janne, Laila, Pernille. Stillingsopslag skal sendes til ansættelsesudvalget.
10. Årshjul til godkendelse se vedhæft. fil
Rettelser indføjet og Laila laver en revideret udgave.
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11. Sidste skolebestyrelsesmøde den 7. juni kl. 18.30:
Deltagere: Laila, Pernille, Signe, Emilia, Knud, Anders, Janne, Karina.
12. Eventuelt
13. Personalesager
14. Næste møde og kommende punkter
7.6 kl. 18.00:
-

Elevtrivselsundersøgelsen
Skolefest, invitation til forældrene og nedsættelse af udvalg
Oplæg til ansøgningsregler for ansøgning af skolefestmidler

15. Godkendelse af referat / underskrift.
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