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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 18/1-2021, kl. 17.00-18.30
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

Deltagere:  Flemming, Jacob, Mads, Louise, Trine, Anita,  Lise-Lotte,
Malte, Asger, Helga og Ann. Suppleant Brian deltager også på dette
møde.
Fraværende:

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

Tid
Estimere
t tid til
punktet

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

Formidling
Til hvem, af
hvem og
hvordan?

1. Godkendelse af dagsorden
(B)

17.00
5 min

Godkendt

2. Godkendelse af referat (B) 17.05
5 min.

Godkendt

3. Velkommen til nye
medlemmer (O)

17.10
10 min.

Velkomst til de nye – præsentationsrunde
/tavshedspligt – mødedatoer – skoleforum

Runden gik godt
4. Elevråd (O) 17.20

5 min.
Orientering fra elevrådet
Udskudt

5. Orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

17.25
20 min

Generel status:
- Covid-19

Få smittet i enkelte klasser
Fravær fra medarbejdere, men kan lige
nu dækkes af skolens lærere og
vikarkorps

- Husk at melde ud hvis der er nogle
fokuspunkter bestyrelsen vil arbejde med
over de næste måneder
Skolebestyrelsens synlighed blev drøftet.
Der er nedsat et kommunikationsudvalg.
De kommer med et oplæg til synlighed
og kommunikation til forældre mm.

6. SFO - Kost (O+D) 17.45
15 min. Status fra SFO2 ang afskaffelse af

kopnudlerne og opstart af toast

Diskussion af mulige alternativer.

Kop-nudlerne er afskaffet og opstarten af toast er
gået ok.
Bestyrelsen arbejder videre med alternativer.
Liselotte undersøger og
Kommunikations-udvalget
tager opgaven med I deres arbejde og vil spørge
forældre om hjælp.
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7. Hegn ud til
parkeringspladsen (D)

18.00
10 min.

Dette bliver Skolebestyrelsens opgave. Hvad
skal det være? Hvad passer bedst til den
arkitektoniske perle – vores kendetegn? Der
nedsættes en arbejdsgruppe til at tage
denne opgave.
MAds Asger og Liselotte udgør et
hegsudvalg

8. Grundlag for spireperioden
(B)

18.10
10 min.

Vi skal beslutte hvad der skal lægge til
grund for spireperioden - om det er
børnehavens eller børnehaveklassens
læringsmål. Se vedhæftet dokumentation
fra kommunen.
Børnehavens læringsmål er vedtaget.
Enstemmigt

9. Eventuelt (O) 18.20
10 min.

En opmærksomhed på skærmbrug i SFO

Mads Frost is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic:  Skolebestyrelsesmøde

Time: Jan 18, 2022 17:00 Copenhagen

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85739942608?pwd=R3JzcUpYMFhxT3NEdStTbTkzS0RrUT09

Meeting ID: 857 3994 2608

Passcode: 679696

One tap mobile

+13126266799,,85739942608#,,,,*679696# US (Chicago)

+13462487799,,85739942608#,,,,*679696# US (Houston)

Dial by your location

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 646 558 8656 US (New York)
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+1 669 900 9128 US (San Jose)

+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 301 715 8592 US (Washington DC)

Meeting ID: 857 3994 2608

Passcode: 679696

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kd3sRgsPol


