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Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmøde 19/2
2020

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Der mangler bilag til budget 2020

3.

Status genåbning/
nødundervisning

Det går godt.
Hvad siger personalerepræsentanterne?
Vigtigt at huske, at corona virus stadig er her – der må ikke slækkes ift.
retningslinjerne.
Forslag om at fortsætte med aflevering i afgrænsede arealer.
Få konflikter, ro på.
Hvad siger elevrepræsentanterne? Social justits omkring hygiejneadfærd, lærerne
har været dygtige og engagerede – ros til lærerne.
SFO: det er hårdt for børnene at lege i den samme skolegård hele dagen.
Der skulle handles hurtigt da majbørnene startede.
Klubben er tilbage på egen matrikel.
Forældreperspektivet: Håndteret godt. Hjemmeundervisning har fungeret godt, men
enkelte har haft det svært med det. Ros til lærerne for at gennemføre noget der
ligner prøver.
Stort spænd: en forælder har oplevet at der var stor lærertilstedeværelse på syd,
men ikke på nord.
I visse tilfælde har lektiepresset været for stort, og nogle elever har haft svært ved at
håndtere at skulle administrere egen tid.
Snak om kortere skoledage og erfaringerne fra en anderledes skoledag
Konklusion: Stor ros for omstilling – dejligt at se klasserne bevæge sig rundt i
nærmiljøet.
Vi tager en videre snak om kortere/anderledes skoledage op på et seminar i
efteråret.

4. ?Budget 2020 – kort status

Ledelsen fremlagde de overordnede tal for skolens økonomi. Prognosen lige nu
siger, at vi samlet set (skole/SFO) går ud med et overskud på ca. 900.000 kr. Dette
forventes at ændre sig i løbet af året.
Det bemærkes, at ledelsen tidligere har lovet at fremlægge nøgletal for
driftsbudgettet og at dette ikke er sket denne gang. Årsagen er, at der ikke er
Ledelsen fremlagde et forslag til skolebestyrelsen om at bruge et overskud på SFO-

budgettet på indkøb af en bus til SFO som kan udlånes til andre, herunder skolen.
Ledelsen foreslår en indkøb af en rutebil af nyere dato, der er billig i drift og sikker.
Køb og levering skal ske senest ved udgangen af skoleåret.
Hvad med udgifter til drift? Den ligger på ca. 500.000 inkl drift og chaufførløn. Herfra
skal trækkes lejeindtægter.
Konklusion: Skolebestyrelsen godkender indstillingen. Ledelsen går videre med
projektet i forhold til inddragelse af forvaltningen.
5.

Personalesituationen lige nu
Orientering ved TW

6.

Pædagogiske indsatser 20/21

7.

Suppleringsvalg til bestyrelsen

8.

Orientering fra formanden

9.

Orientering fra ledelsen.

10. Meddelelser fra medarbejderne
11. Meddelelser fra elevrådet.

Ledelsen fremlagde information om personalesituationen, herunder nyansættelser
og opsigelser.
Teamfordeling 20/21, se noter
Indsatser og nye tiltag
Se noter
Hvordan og hvornår?
Formanden gennemgik det udsendte forslag
Konklusion: Skolebestyrelsen nikker til tidsplanen.

SKB referater skal lægges på hjemmesiden.

