Skolebestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2021 kl. 17.00-19.00 – på Meet.
Tilstede: Mette Søndergaard, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Rune Nielsen, Lene
Thor, Mogens Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning
Afbud: Heidi Kramer


Meddelelser
 Formanden
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Formanden; Line har været til skolerådsmøde og det
handlede naturligvis en del om coronasituationen og
fjernundervisning.
Line og Tina har ligeledes været til møde med Steen
Bundgaard og Michael Maaløe. De har snakket lidt omkring
tildelingsmodellen og om dræning af vores udeareal.
Medarbejderne; Overordnet går det meget godt, men vi
savner vores hverdag og vores børn. Vi har noget erfaring
med fra marts, så vi er bedre forberedt. Vi oplever, at der
indimellem er IT problemer med diverse netforbindelser i
hjemmene. Mange pædagoger er tilstede på skolen og
varetager nødpasning og nødundervisning. Alle går til
opgaven med krum hals.
Der er kommet ny arbejdstidsaftale for lærere og
børnehaveklasseledere – A20.
Ledelsen; Hver uge holder ledelsen møde med alle
årgangsteam på skolen. Alle vores medarbejdere gør et stort
stykke arbejde og får lavet gode strukturer, som eleverne
kan være i og få den nye skolehverdag til at hænge sammen.
Vi er blevet orienteret om, at Daginstitutionen Minimax, som
ligger ved siden af skolen, skal udbygges og have flere børn.
Det hører vi mere om i næste uge, hvor Mogens deltager i et
møde.
Vi mangler stadig afklaring omkring vores parkeringsforhold.
Ledelse SFO; Vi er i fuld gang med at planlægge førskole,
men er naturligvis udfordret af coronasituationen, hvor vi
ikke kan have det udvidede samarbejde, som vi plejer. Vi
modtager børn fra 18 børnehaver i år (60 børn), som vi ikke
kan besøge og ej heller få på besøg. Der arbejdes med en
plan og alle forældre til børn i førskolen modtager snarest et
brev med informationer.
Vi prøver at forsøge os med ’SFO online’ som er et tilbud til
de SFO-børn, som ikke kommer på skolen. Pædagogerne
planlægger forskellige aktiviteter, hvor man online kan hygge
sig sammen, bygge lego eller spille. Juniorklubben vil også
forsøge sig med aktiviteter online.



Corona-situationen
 Orientering
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Vi har 100 elever, der er tilmeldt pasning og de fleste
kommer hver dag. Vi har også elever, der kun kommer og
deltager i nødundervisning. Vi er klart den skole, der
modtager flest elever. Vi er omkring 30 ansatte på skolen
hver dag.
Vi har endvidere udlånt omkring 130 chromebooks til
eleverne derhjemme. Det har givet lidt udfordringer i forhold
til de elever, som skal undervises på skolen, som også har

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

brug for chromebooks. Men det er vi ved at have fundet en
løsning på.
Vi håber og ønsker os snart at få vores elever tilbage igen.
Det kunne give mening at flytte de to feriedage i uge 32 frem
til mandag og tirsdag i uge 51, så juleferien begynder
mandag den 20. december i stedet og vi så har skolestart
mandag den 9. august 2021.
Vi kunne også godt ønske os, at SFO og Juniorklub flytter
lukkeugerne, så det fremover er de to midterste uger i juli i
stedet for uge 29 og 30, da det skubber alle pædagogernes
ferie, så vi kommer til at mangle forberedelsestid sammen på
skolen inden skolestart.
Skolebestyrelsen er enige om ovenstående og sender et
høringssvar ind.



Ferieplan 2021/2022
 Høringssvar



Skolens udearealer
 Opfølgning
 Anvendelse af de 200.000
donerede kroner

Der er fuld gang i etableringen af vores nye legeplads. Det
passer rigtig fint, at vi ikke har alle børn på skolen, da en del
af vores udearealer er spærret af. Vi håber, at et meste af
det står færdigt i løbet af de næste par uger.
Skolebestyrelsen har søgt en fond og modtaget 200.000
kroner til udendørs sports –og fritidsaktiviteter. Pengene skal
bruges inden for et år. Vi ønsker bl.a. at inddrage elevrådet,
men vil gerne vente til legepladsen står helt færdig, så vi kan
blive klogere på, om der mangler noget særligt.



Evt.

Bestyrelsen har ros til al personalet, der arbejder med at
lave god og kreativ undervisning online for eleverne. Det er
dejligt at følge med som forældre.
Det opleves ligeledes at personalet er gode til at samle op og
spørge ind til alle elever omkring deres trivsel.

Næste møde onsdag d. 24. marts 2021 kl. 17-19
Kommende møder:
17/5 – 15/6 (alle møder 17-19)
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