Skolebestyrelsesmøde den 2. juni 2022 kl. 17.00 – 19.00 - Referat
Tilstede: Lene Hammerby, Line Tarp, Tina Bak, Lene Thor, Vivian Tønning, Hanne Lise Paysen,
Lisbeth Lauersen
Afbud: Rune Nielsen, Mette Søndergaard
1. Meddelelser
 Formanden
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Line:
Fra Skolerådet vedr. fokus på digital mobning. Tage det op
på forældremøder ift. praksis på de enkelte klassetrin mht.
mobiltelefoner. Desuden kunne komme omkring temaet
antimobbestrategi på forældremøderne.
Medarbejderne:
En flot tilrettelagt og gennemført idrætsdag.
Personalemøder indeholder indslag fra kolleger med gode
idéer.
Fagteams blandt lærere og nu også blandt pædagogerne,
hvilket fungerer rigtig godt.
Ledelsen:
Lisbeth begyndte d. 1. maj og fortalte kort om sig selv –
skriver ud på Aula til forældrene.
Samarbejde med Vestervangsskolen, de kommende 7.
klasser er dannet, besøgsdage, hvor eleverne er sammen.
Overleveringsmøde i juni.
Der er lavet skemaer for det kommende skoleår, og
skoleårets planlægning er i gang.
Ledelse SFO:
De kommende 0. klasser er dannet fra førskolen.
Forbereder den kommende sommerlejr.
Planlægning af det kommende skoleår er i gang.
Samarbejde med børnehaverne omkring førskolen.

2. Ukraine
Orientering om oprettelse af
sprogklasse.

Der er pt. 13 elever i sprogklassen. Måske der kommer flere i
den næste tid, men det ved vi ikke endnu. En ukrainsk
medarbejder er ansat til at undervise børnene sammen med
lærere fra skolen, der underviser i bl.a. dansk.
Udgifternes konteres separat, så økonomien kan følges.
Vi fører vores plan ud i praksis ind til sommerferien og
begynder nu med planlægning ift. opstart efter
sommerferien.

3. Drøftelse af lejrskole
Forslag om at flytte lejrskolen fra
5.klasse til 6.klasse.
Revidering af princip for lejrskole
og ekskursioner (bilag).

Skolebestyrelsen vedtager at flytte lejrskolen til starten af 6.
klasse.

4. Coronakompensation Børn og
skole 2021
Drøftelse med mulighed for

Punktet behandles ikke, da det tages op i det samlede MEDsystem ift. at finde en finansiering.
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udtalelse (bilag).
5. Justering af tildelingsmodellen
i høring

Byrådet besluttede på møde d. 16.
maj 2022 at sende forslag om
justering af tildelingsmodellen for
kommende skoleår i høring (bilag).
6. Forældremøder
Drøftelse
Bestyrelsen ’deltagelse’ på
møderne

Det forventes, at punktet vender tilbage til behandling, når
det har været igennem MED-system mv.
Justeringen skal bidrage til gennemskuelighed og det at
kunne planlægge et skoleår uden den tidligere
efterregulering på den socioøkonomiske faktor.
Skolebestyrelsen har drøftet justeringen. Der indsendes ikke
et høringssvar.

Ønske om at komme omkring digital dannelse, brugen af
mobiltelefoner i skoletiden, samt hvilke retningslinjer der er
på de enkelte årgange. Inkl. antimobbestrategi.
Video optaget af den kommende bestyrelse, hvor hver
præsenterer sig ganske kort.
Punktet vedr. forældremøder tages op igen

7. Evaluering af skolefest
Drøftelse

Det var en stor skolefest med mange deltagere.
Økonomimæssigt har indtægter fra salg af entrébilletter mv.
skullet dække leje af scene mv. til skole.
Kommentarer:
Klippekortet fungerede fint.
Forældre kunne savne et sted at opholde sig.
En flot skolekomedie med dygtige børn, der var stolte af at
være en del af skuespillet – men mange timer er blevet brugt
på det, og ikke alle elever var en del af selve skolekomedien.
Evt. lave en anden konstellation med mindre grupper, der
laver forskelligt. Der er mange elever på den kommende 5.
årgang. Evt. kan der laves forskellige pop-up aktiviteter,
hvor 5. årgangs elever laver forskellige indslag.
Fremadrettet: Temauge adskilles fra skolefesten, temauge i
uge 12 og en sommerfest i maj. Sommerfesten bliver ikke
med en decideret skolekomedie, men med underholdning
ved 5. årgangs elever. Lave opholdsområder, med stole og
borde. Lave klippekort med 5 klip á 5 kr. (sælge dem i en
bod). Flere salgsboder end sidst. For at have plads til alle
gæster, holder vi sommerfesten udenfor.
Punktet tages også op på MED-møde d. 3/6

8. Næste skoleårs mødedatoer
Orientering
9. Kommende punkter

1/9, 3/10, 22/11, 9/1, 2/3, 26/4, 13/6

-

Forældremøder
Sproglærere, DSA
Fritidsdelen, fritidspædagogik, inkl. de børn der har
brug for et andet tilbud.

Line og Lene taler sammen om andre punkter til kommende
møder.
10. Evt.
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Drøftelse af kommunikation af de gode historier fra
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kendskab til menneskers forskellighed, læsebåndets værdi,
trivsel på skolen, arbejdet med førskolen mv.)
Tak til Lene Thor for indsatsen i skolebestyrelsen

Næste møde den 1. september kl. 17-19
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