Dagsorden og referat
Skolebestyrelsen

Dato: 24. november kl. 17.00
– 19.00
Sted: Personalerummet

Deltagere:

Fraværende/Afbud:
Birgit Dyngby
Jane D. Rasmussen

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

Emne:

Referat:
Suppleanterne blev budt
velkommen

2.
3.

Velkommen til suppleanterne
 Suppleanterne, Brian og Lars, er inviteret med til dette
møde.
Godkendelse af referatet fra sidste møde
Nyt fra elevrådet

4.

Tilbagemelding fra FRO-mødet v./Jeppe

1.

5.

LEAPS
 Generel info

Godkendt
Har ikke været samlet pga. corona
restriktioner.
De skal dog samles på tirsdag med
kun én repræsentant fra hver
klasse, normalt er der 2 med.
Orienterede om, hvad FRO er.
På seneste FRO-møde blev
følgende punkter drøftet:
Kvalitetsudvikling i folkeskolen
Drøftelse af og dialog om
overbygningen, herunder det
faldende børnetal samt evt. en
samlet overbygningsskole
Skoledistrikter
Kata-fonden er inviteret med til
skolebestyrelsesmødet i januar
måned 2021. Her ønskes de nyeste
forskningsresultater forelagt.
Rapporten ønskes fremsendt af
Kata-fonden inden mødet, så der
er mulighed for at sætte sig ind i
den.

Der er nu fire skoler, der arbejder
med LEAPS konceptet og der er
etableret nogle netværk mellem
skolerne.
Lærere og elever har været meget
kede af at vi ikke har haft mulighed
for at afholde udstillinger i år.
6.

7.

Novo Nordisk Fondens Undervisningspris
 Se bilag.
 Skal vi ikke sende en ansøgning afsted? Vi har LEAPS. S i
LEAPS står for science, der er ekstra fokus på naturfagene.
Det kunne være en super anerkendelse til skolens lærere og
pædagoger.
Årsberetning v./Jeppe
 Opfølgning

Formålet er at give personalet en
anerkendelse for det store arbejde,
de laver.
Det er dog så kort svarfrist, at vi
vælger at vente til næste år.
Årsberetningen er udsendt
elektronisk og via video.
Der var planlagt afholdt et møde,
hvor den skulle fremlægges for
skolens forældre, men dette måtte
aflyses pga. Corona.
Det var ærgerligt, at
forældrearbejdsdagen ikke kunne
afvikles i år. Håber det vil være
muligt i foråret.

8.

Skole og forældres årsmøde v./Jeppe

Blev afviklet online i år.
Er en god forening, som gør et godt
stykke arbejde for folkeskolerne.
To fra Sydjylland blev valgt ind i
hovedbestyrelsen.

9.

Nyt fra
 Skolebestyrelsesformanden
 Ledelsen
 Personalet

Fra ledelsen:
Børnehaveklasseleder, der har
været ansat i mange år på skolen,
går på efterløn på mandag.
Vi har haft to tilfælde af Corona på
skolen.
Vi har restriktioner, alle skal følge.
Bl.a. har hver årgang sin egen
indgang og udeområde, vi blander
ikke eleverne på tværs af årgange.

10. Punkter til næste møde den 15. december kl. 17.00

Evt. dannelse af nye klasser i
udskolingen
Budget og regnskab

11.

Inklusionsproblematikken drøftet.

Eventuelt

Venlig hilsen Jeppe Solløs Rasmussen og Mette Elmerdahl.

