Dato/tid: Onsdag den 10. juni
2020
kl. 18:00 til 20:00

Dagsorden - blad: 212
Skolebestyrelsesmøde Mødet afholdes i
Bulderby

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Vivi Rokkjær, Paw Jensen, Malene Mærkedahl Pilgaard, Asger Iversen, Michael Bjørkmann Dahl, Aske
Bo Christensen, Casper Kandelsdorff, Bente Larsson, René Stefansen, Jannie Zobbe og Claus Christensen

Fraværende: Mette Majgaard og Mikkel Tronhus

Vi starter med den længe ventede rundvisning i Bulderby.
Da det er sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien er der lidt mad og et glas vin i stedet for kaffe og kage, så
lad være med at spise for meget hjemmefra.
Dagsorden:
1

Referat

2

Referat

3

Referat

4

Referat

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Ingenting, der har ikke været afholdt elevrådsmøder siden sidste møde i skolebestyrelsen.

Trivselsforum i skoleåret 2020/2021

Til drøftelse.

Den sidste tirsdag i september, dvs. tirsdag den 24. september 2020 afholdes der Trivselsforum.
Der skal være tid til forberedelse for klassetrivselsrådene, så de kan planlægge året i klasserne.
Husk at fortælle, hvad det vil sige at være i trivselsråd, hvad skal man lave?
Fritidsvejleder Luuise Ehlers inviteres til at komme og præsentere sig og komme med inspiration.
Evaluering af nedlukning og
genåbning i forbindelse med COVID19

Til drøftelse.

6. – 9. årgang er i gang igen (Først 9-14, nu 8-13.40)
Fortsat opdeling med faste lokaler og fast lærergruppe omkring årgangene
Hygiejne over afstand.
Generel vejledning i stedet for branchespecifik.
Præciseringer fra ministeriet af elementer hver uge. Senest i forhold til dimission og sidste skoledag.
Fortsætter på denne form skoleåret ud.
Aflysning af fælles dag for kommende 7. årgang den 12. juni og forældremødet den 15. juni for de
nye forældre på 7. årgang
Aflysning af lejrskoler for 8. årgang – der arrangeres erstatningsture
Hvad har vi lært og hvad har der været af udfordringer? Lærerne tager nogle gode ting med videre
og der laves løbende evalueringer af nedlukningen og genåbningen i forbindelse med COVID-19. Når
vi er på den anden side af COVID-19, skal der foretages en grundig evaluering i lærergruppen.
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Stor ros til lærerne fra forældrene i skolebestyrelsen. De har været gode til at finde gode og kreative
løsninger.

5

Referat

6

Mødeplan for skolebestyrelsen i det
kommende skoleår
Bilag vedlagt.

9 møder fordelt over året (se bilag)
Mødet i september erstattes af trivselsforum
Ikke møde i december
Planen er godkendt.

Orientering fra ledelsen.

•

•
Referat

7

Referat

8

Referat

Til vedtagelse.

•
•
•
•

Til orientering. Herunder nyt fra: Dagtilbud/ØnskeØen,
Byråd/B&U og skolen. Orientering om økonomi.

Afslutning for 9. årgang: Karaktergivning, dimissionsfest klassevis den 24. juni og sidste
skoledag onsdag den 24. juni for 9. årgang. Resten af skolen har sidse skoledag fredag den
26. juni 2020.
Skoleårets planlægning: Skoledagens opbygning, fagfordeling (er færdig) og skemalægning
(er gået i gang).
Renovering af facaden: Maling af hele skolen
Ressourcetildelingsmodellen: Vedtaget af børne- og uddannelsesudvalget
Flytning af Lagunen: I stedet for tilbygning. Klar ved udgangen af september. Flere m2
Fødselsdagsgave til Dronningen: 3. årgang Isabella 3A. Ny plan for overrækkelse den 16.
juni. Billede til borgmesteren Vila 3B

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Ingenting

9

Forslag til kommende punkter.

Referat

Ingenting (se tidligere referat)

10

Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til drøftelse.

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 20:10
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