Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. maj 2022
Kl.: 17.00 – 19.00

Ordstyrer: Peter
Fraværende: Anne Julie, Bjarke, Jesper P.

REFERAT:
Nummer
780

Emner

Elevrådet

Forventet tid
10 minutter

Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. Herunder
elevernes dage d. 17. og 18. maj.
Der er planlagt en dag for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. I
tidsrummet kl. 9-14 med fokus på de kreative fag. Satellittens elever
deltager hvor det er muligt.
781

Godkendelse af referat

5 minutter

Godkendt og underskrevet.
782

Dimission (punkt fra sidste møde)

10 minutter

Onsdag d. 22 juni. Kl. 17.00 – 19.00.
Deltagelse af skolebestyrelsen?
Kommer op igen på næste møde – overvej gerne hvem der kan deltage og
holde tale på vegne af skolebestyrelsen.
783

Fortsættelse og igangsætning af yderligere indsats omkring
undervisningsmiljø på skoledelen og specialklasserækken
(satellitten)
Orientering/dialog omkring indsats vedrørende sammenhænge i det fysiske
undervisningsmiljø til skoleåret 22/23.
Skolehaver i Satellitten

25 minutter

Nummer

Emner

Forventet tid

Samle indskolingsklassernes lokaler på F-gangen oppe ved siden af SFO. Alle
fra 0. til 2. får en garderobe tæt ved klassen og SFO.
Udskolingen flytter på B-gangen.
Ejendomsservice fortsætter renoveringen af undervisningslokalerne, nu på
hele B-gangen
Orientering/dialog omkring indsats vedr. arbejdet med det pædagogiske
undervisningsmiljø i 22/23.
Vil sætte fokus på hele elevens dag i skole og SFO.
I Satellitten fortsættes arbejdet med Low arousal-pædagogik.
Fælles oplæg med Rasmus Alenkær for personalet i uge 31.

PAUSE
784

Orientering omkring forflyttelsesrunden.

15 minutter

10 minutter

Skolen havde to stillinger i den kommunale forflyttelsespulje
Vivi og Ingelise er begge ansat som dansk- og klasselærer samt AKT-lærer.
Vi går i gang med uddannelsen af en læsevejleder.

785

Høringssvar i forbindelse med puljen til praktisk medhjælp.

25 minutter

(Se bilag.)
Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger til høringssvaret.
786

Meddelelser fra skoleledelsen
Skolen har fået besked om at der kommer tre Ukrainske elever.
Information fra forvaltningen:
Ansøgning omkring forkortet skoledag er godkendt.
Skoleområdet får en ekstraregning på udækkede Corona udgifter der
trækkes fra den generelle elevtildeling.
De kommunale aktørforløb:
Bæredygtighed
Særligt begavede elever
Nyvalgt TR på lærerområdet er Gry Ladefoged
Skolebestyrelsens beretning
Kontoret sender beretningen ud.

10 minutter

Nummer
787

Emner

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne

Forventet tid
5 minutter

Daniel er valgt som ny AMR og Gry som TR for lærerne.
På skolen er vi godt i gang med fagfordelingen.
I Satellitten afventer fagfordelingen det endelige elevantal.
Personalet på skolen har været igennem en god inddragende proces om
fokusområder indenfor det pædagogiske arbejde. Processen fortsættes på
det pædagogiske råds møde der er i morgen aften - fælles for SFO og Skolen.
Arbejder på lave faglige røde tråde i fagudvalgene.
788

Meddelelser fra formand og medlemmer
Skolerådsmøde: Budget 2023-2026, fælles elevråd, digital dannelse.
Obs. på valgmulighederne i virksomhedsugen.

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16.06.2022 kl. 17.00 – 19.00

5 minutter

