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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 29/04 2020
Tidspunkt: kl. 17.00-18.15
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Christina, Mads, Trine, Anett, Marianne, Ann, Flemming,
Anita og Louise
Fraværende: Nanna-Beth
Referent: Ann
Tid
Referat
Formidling

Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Estimeret tid til
punktet

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig
og evt. deadline.

1.

Godkendelse af dagsorden (B)

17.00

Godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

3.

Konstituering

17.05
20 min

4.

Skolebestyrelsesvalg

5 min

5.

Genåbning

25 min

Godkendt
Vi skal have valgt en ny Skolebestyrelsesformand. Christina orienterer.
Christina træder ud af bestyrelsen, da hun
skal være vikar på skolen. Mads indtræder
som formand indtil der snart er skolebestyrelsesvalg.
Er der nogle kandidater. Hvordan laver vi
reklame for os i 0. og 1. evt. spiregruppen
Opstillingsperioden starter nu og det er vigtigt at vi alle er opmærksomme på om der
er mulige kandidater.
Der er planlagt spireforældremøde tirsdag
den 12. maj kl. 17-18 (spirerne starter den
2. juni). Vi gør noget reklame for skolebestyrelsen på dette forældremøde. Louise
kommer og er med på mødet, og lave reklame for opstilling. Rammerne for mødet
laves når vi nærmer os og vi ved hvilke retningslinjer der er til den tid. Inge og Mette
deltager også.
Status fra Flemming
Hvordan opleves genåbningen?
Vi prøver at være mest muligt ude. To elever er ikke i skole – forældrene har valgt at
holde dem hjemme. Vi er i dialog med dem
løbende. Tre ansatte er hjemme, da de er i
risikogruppen. De varetager fjernundervisningen i 6. klasse, og har bl.a. møder på teams m.m. med klassen.
Det sværeste i skoledagen er helt klart at
holde afstand. Vi voksne italesætter når
børnene glemmer at holde afstand. Der er 0
konflikter og meget ro – gode meldinger fra
de voksne. Vi vurderer at det skyldes afstanden, skoledagens længde og at der er
to faste voksne på hver klasse.
I denne periode er der ansat to 3. års lærerstuderende der hjælper i hhv 2. og 5.
klasse.

Til hvem, af
hvem og hvordan?
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6.

Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

17.55
10 min

Der er ingen morgensang ud over hvad
man gør i egen klasse. Alle klasser har
egen indgang, egne toiletter, egne udeområder m.m.
Vi afventer udmelding om tiden efter 10.
maj.
Det opleves positivt med udetid i både
skole og SFO. Mange erfaringer kan tages
med i den kommende tid.
Skal der justeres nogle steder?
Der kan måske tænkes nogle tanker ift fag
der ikke læses pt – fx tysk. Kunne der gives
opgaver online til disse fag. Ann og Flemming tager det med på lærermøde.
- Fra skoleledelsen
Ny skolesekretær ansat, og hun starter på
mandag den 4. maj. Hun har allerede
gjort at rigtig godt indtryk og vi glæder os
meget.
En lærer går på barsel midt i maj og skoleåret ud.
Spireforældremøde 12. maj kl. 17-18.
Elev er indstillet til visitationsudvalget, og
det forventes at der findes nyt skoletilbud.
Eleven bor ikke i vores distrikt så det får
ikke konsekvenser for vores økonomi.
Pædagog fra SFO1 stopper til sommer –
stillingen vil blive slået op.
Vi mangler en lærer til sommer, da nogle
lærere går ned i tid efter ferien. Stillingen
er slået op internt i første runde. Er der
ikke et match vil stillingen slås op eksternt.
Der er slået en fast 20 timers stilling op
(pædagogisk medarbejder) – stillingen er
som støtte på elev der starter i spireperioden.
En medarbejder er udlånt til børnehaven i
maj måned, nu hvor spireperioden først
starter hos os den 2. juni.
- Fra formanden
Christina takker for tiden i skolebestyrelsen.
- Fra øvrige medlemmer

7.

Eventuelt (O)

5 min

Høringssvar vedr. en slags ”centraliseret
hjælpelærersystem” hvor der kommer en
ekstra voksen ud (pt ansat på Vestervej).
Det er en anden måde at forsøge at løse inklusionsopgaven generelt i folkeskoler i
Ringsted Kommune. Fristen på høringssvar
en 7. maj. Vi skal alle læse det igennem og
der svares til Flemming hvis der er indvendinger. Flemming samler svarene og sender samlet.

