Skolebestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2020 kl. 17.00-19.00
Videomøde på Google Meet.
Tilstede: Mette Søndergaard, Tina Bak, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne
Lise Paysen, Rune Nielsen, Vivian Tønning
Afbud: Lene Thor, Heidi Kramer

1. Corona

Personalegruppen mødte ind i onsdags. Her gjorde de alle
lokaler klar og forberedt sig på at tage imod eleverne torsdag.
Vores elever har været virkelig dygtige til at være på skolen
under de nye forhold. De holder afstand, vasker hænder og
tager hensyn – det er så flot!
Vejret har ligeledes været med os og vi er heldige, da en del
af undervisningen skal foregå udenfor.
I dag åbnede vores SFO og det har naturligvis givet flere børn
på skolen. Men alle grupper har hver deres inde og
udeområder.
Vi kunne godt tænke os at tilbyde mere undervisning på
skolen, men vi har ikke lokalekapacitet til det og derfor er
vores elever nødt til at møde i to hold med forskudt
undervisning. Vi ser lige tiden an frem til 10. maj og ser hvad
en ny udmelding vil vise.
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Formanden:
Line var til skolerådsmøde den 4. marts. Der er ikke mange
deltagere til de møder, så der er en evaluering af
mødeaktiviteten i gang. Herudover er der fokus på
bestyrelsens arbejde generelt.
Line har desuden været til møde ved Dansk Center for
undervisningsmiljø. Der var fokus på indeklima og
læringsmiljøer.
Der har været afholdt et dialogmøde med skolebestyrelse,
ledelse og færdselskontaktlærer med fokus på sikker skolevej.
Der blev talt en del om cykelveje. Herudover fik vi rykket for
skiltning på skolevej, så det kan ses helt oppe ved vejen ved
Rådmandsboulevard. Det anbefales, at der kun må standses
og parkeres i den ene side af vejen, således cyklister kan
bruge modsatte side af vejen.
Medarbejderne:
Det har været spændende og til dels udfordrende ikke at
kunne møde fysisk, men at mødes på google meet har været
og er stadig meget nyttigt til mødeafvikling.
Herudover er vi i gang med fagfordelingen, hvor fag og klasser
skal fordeles med henblik på næste skoleår.
Ledelsen:

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

Vi har desværre haft hærværk på skolen udenfor og omkring
vores hal. Det har været kontakt til politiet og de har været
omkring skolen.
Vi har fået en dialog i gang med kommunen omkring vores
udearealer, hvor vi snarest skal mødes med en arkitekt, der vil
lave en overordnet plan, der tager hensyn til både legeplads,
idrætsundervisning og SFO. Vi har også tilsidesat økonomiske
midler, som bl.a. skal bruges til nye legeredskaber. Vi sætter
punktet på næste møde. Vi skal have drænet vores boldbane
og der skal laves omfangsdræn rundt om skolen i
sommerferien.
Vi har været varslet en ny tildelingsmodel fra sommerferien,
men det er nu udskudt til at gælde fra august 2021. Den nye
model kommer i høring i juni måned. Her skal
skolebestyrelsen lave høringssvar.
Vi skal også have truffet en beslutning omkring de 685.000,
som skal bruges til de fysiske læringsmiljøer for eleverne.
Bestyrelsen skal være med til at godkende forslaget og vi
sætte punktet på til næste bestyrelsesmøde.
Køkkenet er stadig ikke helt færdigt, men de sidste elementer
er bestilt og vi afventer leveringsdato. Lige nu er det jo ikke
muligt for os at have undervisning i lokalet i forbindelse med
nødundervisningen (corona), men lokalet skulle gerne stå
færdigt inden sommerferien.
Vi har naturligvis været dybt afhængige af Aula til
kommunikation mellem skole og hjem i denne periode, hvor
eleverne har været undervist hjemme. Der var start
vanskeligheder, men det blev bedre. Vi synes stadig ikke, at
det fungerer optimalt.
Børnene i førskolen fik desværre kun lov at være hos os i 8
dage, inden skolerne lukkede. Det har været en stor mundfuld
for flere af børnene at starte op igen. Men vi er ved godt mod
og forældrene er gode til at spørge ind til os, hvis der er
noget, de er utrygge ved.
3. Årsberetning 2019
Godkendes

Årsberetningen lægges på aula og på skolens hjemmeside.

4. Skolefest
Aflyses/Flyttes

Vi har aflyst skolefesten, da vi helt naturligt ikke har kunnet
holde fest i denne periode og beskeden blev sendt ud på Aula
til forældrene før påske.
Vi har desuden aflyst lejrskole for 5. og 5. årgang, samt
sommerlejr for SFO og Juniorklub.

5. Evt.

Gennemgang af de sidste principper sker først på næste
bestyrelsesmøde

Næste møde tirsdag d. 19.maj 2020 kl. 17-19.
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