Skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.00-19.00 på meet.
Tilstede: Mette Søndergaard, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Rune Nielsen,
Mogens Thomassen, Tina Bak, Vivian Tønning, Lene Thor
Afbud: Heidi Kramer



Meddelelser
 Formanden
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Økonomi/budget
 Ferieplan vedtaget
 Ledelse SFO
 Førskole

Formanden; Vi er i dialog med kommunen omkring
parkeringsforhold omkring skolen og sikker skolevej på bl.a.
Skolevej. Vi har indsendt et høringssvar, som vi ikke har fået
respons på endnu.
Vi er blevet kontaktet af foreningen Skole og Forældre, som
gerne vil have os som medlemsskole. Vi har tidligere haft
medlemskab. Bestyrelsen ønsker ikke medlemskab.
Medarbejdere; Vi glæder os til at få 5.-6.klasse tilbage efter
påske.
Ligeledes glæder vi os til den nye legeplads, som vi skal
indvie i morgen.
Der er taget hul på skoleårets fagfordeling.
Vi er spændte på temaugen, hvor vi skal fejre skolens 100
års jubilæum.
Ledelsen; Vi afventer stadig vores
økonomi/ressourcetildeling for næste skoleår. Det forsinker
desværre hele planlægningen af næste skoleår.
Feriekalenderen er vedtaget med de ændringer, som vi skrev
i høringen. Det betyder, at 1.skoledag til sommer bliver
mandag den 9. august.
Ledelse SFO; Det går fint og vi er landet i en fin model i
SFO, hvor man er klasseopdelt.
Førskolen er kommet godt i gang og der er ros til vores
souschef, som er tovholder på førskolen. Personalet, som vi
har lånt udefra, har haft en rigtig god opstart og er glade for
at være på skolen.
Efter påske kommer vi op på 64 børn.



Corona-situationen
Orientering



Planlægning af næste skoleår
 Forkortet skoledag
 Timefordelingsplan

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

Der sker nyt hele tiden og vi bruger naturligvis meget tid på
planlægning med nye tiltag og retningslinjer.
Vi fastholder elevernes nuværende skemaer, hvor der er få
kendte voksne i klasserne. Efter påske udvider vi
undervisningstiden, således skoledagen for 4.-6.kl bliver fra
kl. 8-14 hver dag. 0.-3.kl møder 8-14 mandag-onsdag og 813 torsdag og fredag.
5. og 6. årgang må fremmøde hver anden uge fra 6. april. 5.
årgang kommer i de lige uger og 6. årgang i de ulige uger.
Vi har haft enkelte coronatilfælde på skolen, men det har kun
været nødvendigt at sende en klasse hjem en enkelt gang.


Forkortet skoledag. Bestyrelsen godkender
ansøgningen om at forkorte skoledagen 2 timer
ugentligt, ligesom vi gør i indeværende skoleår.

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk



Klassesammenslag 3. årgang




Timefordelingsplan godkendt. Der er ingen ændringer
i forhold til indeværende skoleår.
Vi har klassesammenslag på 3. årgang, hvor vi
mangler 11 elever til at udløse en fjerde klasse.
Derfor vil der nu blive tre 3. klasser. Ændringen
træder i kraft efter påske.



Årsberetning
Drøftelse

Line skriver årsberetning og bestyrelsen opfordres til at
komme med input.



Skolens udearealer
 Opfølgning
 Anvendelse af de 200.000
donerede kroner

Vi har indvielse på legepladsen i morgen tidlig, hvor
Borgmester Torben Hansen, næstformand i Skole- og
Uddannelsesudvalget Lise-Lotte Leervad Larsen og
skolebestyrelsesformanden deltager. Legepladsen er
desværre ikke helt i mål, da gummiunderlaget skal hærde
ordentligt og derfor er der et par af områderne, der først kan
tages i brug på mandag.
Isbilen kommer også med is til alle elever.
Bestyrelsen foreslår at lave en konkurrence i hver klasse,
som skal komme med et bud på, hvad de 200.000 kr. skal
bruges til. Således får alle klasser lov at bidrage med ønsker.
Bestyrelsen træffer herefter beslutning ud fra de indkomne
forslag.



Jubilæum d. 9. april
Orientering og drøftelse



Evt.

Vi afholder temauge i forbindelse med skolens 100 års
jubilæum efter påske. Tidligere elever, lærere og skoleledere
har lavet små videofilm om deres tid på skolen, som skal
vises i klasserne hver dag. Herudover laves der en tidslinje
med billeder fra skolen i hvert årti.
Vi har fået lavet en ny skolesang – På toppen, som også
skal afspilles i alle klasser hver dag.
Fredag den 9. april holder vi en lille fest i hver klasse. I
skolegården kommer alle klasser ned på skift. Borgmesteren
overrækker kagemand, sodavand og en overraskelse til alle
elever. I gården er også et band, der blandt andet vil spille
vores nye skolesang.
Vi kunne have ønsket os at fejre vores 100 års fødselsdag
med at invitere en masse gæster, men det kan desværre
ikke lade sig gøre i denne td.

Næste møde onsdag d. 17. maj 2021 kl. 17-19
Kommende møder:
15/6 (alle møder 17-19)
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