Skolebestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2021 kl. 17.00 – 19.00
Tilstede: Lene Hammerby, Line Tarp, Tina Bak, Vivian Tønning, Rune Nielsen, Mette
Søndergaard, Hanne Lise Paysen
Afbud: Lene Thor
1. VR i undervisningen
Introduktion. Vi får besøg af to
lærere, Sandra og Christina, som
vil vise os lidt af vores udstyr samt
fortælle om indsatserne på skolen.

Christina og Sandra fortæller om det elektronik, vi har på
skolen. Bestyrelsen blev præsenteret for mulighederne med
Micro-bit, BeeBot, Greenscreen og VR-briller.

2. Meddelelser
 Formanden
Skoleråd
Skolevej
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
Viceskoleleder
Parkeringsplads
 Ledelse SFO
Førskole

Formanden:
Line har været til møde i skolerådet. Der blev blandt andet
drøftet skolebestyrelsesvalg og ordblindeindsatsen.
Ledelse: Lene har i tiden flere besøg på skolen, men
interesserede ansøgere til viceskolelederstillingen.
Vi har fået tilsendt en skitse til den nye parkeringsplads, som
skal ligge op langs Nyvangsvej. Når tegningerne er målfaste,
må vi gå i gang med det sidste af etablering af legepladsen
Trafikken på Skolevej: Forslaget gennemgås, den endelige
plan ligger ved politiet til godkendelse.
Hejsevæg i hallen påbegyndes i april.
Besøg fra Afrika: Auma Obama der arbejder med
skoleudvikling i Danmark kommer på besøg på vores skole
den 28.april.
Medarbejdere:
Vi nyder at coronaen er på retur.
Der har været afholdt fastelavnsløb, som var en rigtig god
dag.
Der har været afholdt personalemøde, hvor Lene bl.a.
fortalte om hendes tanker om at være skoleleder på skolen.
Der er nu kommet Chromebooks til alle elever fra 2.6.årgang. Hver klasse har deres eget skab.
SFO-ledelse:
Førskolen er kommet godt i gang. Der er 78 børn og 10
voksne, hvoraf flere af dem er nyansatte.
Fastelavnsløbet i fredags var en god dag. Pt. er der
indsamlet 14.200 kroner ind til Red Barnet.
Helle Overballe kommer på besøg til pædagogpersonalemødet af 2 gange 2 timer i april.

3. Skolens økonomi – Handleplan
for overførsler
Orientering

Regnskabet 2021 samt handleplan for overskud gennemgået.

4. Timefordelingsplan
Drøftelse

Drøftet og godkendt.
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5. Årsberetning
Kommentarer

Rettelser til årsberetningen gives til Line.
Lene offentliggør den på hjemmesiden.

6. Skolebestyrelsesvalg
Orientering

Vi mangler en kandidat til skolebestyrelsen. Alle opfordres til
at spørge mulige kandidater.

7. Kommende punkter
Forældremøder
Skolefest
Skoleårets planlægning
8. Evt.

Næste møde onsdag den 27. april 2022 kl. 17-19
Kommende møder:
2/6 kl. 17-19
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