Dagsorden og referat
Skolebestyrelsen

Dato: 12. januar 2021 kl. 17.00
– 19.00
Sted: Via Teams

Deltagere:

Fraværende/Afbud:
Mette Elmerdahl
Jane D. Rasmussen
Elevrådsrepræsentanterne

Jeppe Solløs Rasmussen
Camilla Rudebeck Juhl
Christina Elkjær
Mette Roed Høg
Rashid Oso
Steffen Holm Witsø
Vivi Brit Nielsen
Jane Dollerup Rasmussen
Thomas Brink Slothuus
Ulla Lassen
Birgit Dyngby
Mette Elmerdahl

1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referat:
Godkendt
2.

Nyt fra elevrådet

Referat:
Udsat da elevrådet ikke var til stede
3.

LEAPS
Generel info

Referat:
Vi har ønsket at modtage materiale / data fra KATA-fonden inden mødet i næste uge, hvor Kim fra
KATA-fonden deltager. Det er endnu ikke modtaget. Kim vil stå for et oplæg på mødet den 19.
januar.
Der blev orienteret om at afvikling af et møde over teams med Kim vedrørende naturfag og LEAPS.
Der er i denne uge udsendt spørgeskema til alle lærere fra KATA-fonden.
4.

Nyt fra
 Skolebestyrelsesformanden
 Ledelsen
 Personalet

Referat:
Skolebestyrelsesformanden:
I pressen har man kunnet læse, at der politisk er besluttet at genoprette modtageklasser for de
ældste årgange. Dette kan betyde at enkelte elever flytter fra skolen.
Er inviteret til det årlige møde for skolebestyrelsesformænd og politikere sammen med 3 andre
skoler. Dagsordenen blev drøftet, selvom mødet er udsat på grund af Corona situationen.

Ledelsen:
Der er lavet plan for arbejdsfordeling for hhv. ledelsen, sekretærerne og PLC, da vi heller ikke må
være på skolen samtidig. Orientering om dette er udsendt via AULA.
I nødpasning er der dagligt tilmeldt mellem 30 og 40 børn, dog møder alle børn ikke op. Børnene
får støtte til fjernundervisningen af personalet i SFO, som hvis de sad sammen med deres forældre
hjemme.
Der ses p.t. på, om der er enkelte børn på de forskellige årgange, som skal tilbydes
specialundervisning på skolen ud fra opstillede kriterier. Dette vil blive iværksat fra uge 3, såfremt
vi skal fortsætte med fjernundervisning. Det forventes at være tale om 3-5 elever på en årgang.
Der er skoleindskrivning af nye elever til kommende 0. klasse fra 15.-31. januar. Der har været
afviklet nogle fremvisninger for evt. kommende elever. Derudover tages telefonisk kontakt til de
potentielle elever, vi har til kommende børnehaveklasser.
Personalet:
5 elever fra 9. årgang kommer med i projekt Mentor Danmark. Der er tale om et projekt for elever,
som har haft et tab i f.m. fjernundervisningen under Corona nedlunkning.
5.

Punkter til næste møde den 23. februar 2021 kl. 17.00
Skolebestyrelsesmødet den 19. januar bliver brugt på oplæg fra KATA-fonden: Fremlæggelse /
drøftelse af data vedr. LEAPS.

Referat:
Forældretilfredshedsundersøgelse – bilag udsendt til mødet den 12.01.21
Regnskab 2020
6.

Tildelingsmodel 2021

Referat:
Udkast til budget 2021 som er lavet på baggrund af tildeling 2021 gennemgået og drøftet
7.

Inklusionsproblematikken
- Fortsat drøftelse i henhold til helhedsplanen, anbefaling 15 (bilag medsendes)

Referat:
Drøftet under punktet vedr. dialogmødet, da vi som skolens punkt på dialogmødet har ønsket at
drøfte inklusion.
Der arbejdes på at genetablere netværket af skolebestyrelsesformænd, så de kan mødes. Her kan
bl.a. inklusionsproblematikken drøftes.
11.

Eventuelt

Venlig hilsen Jeppe Solløs Rasmussen og Mette Elmerdahl.

