Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 10.08.2020 kl. 17.00-19.00 i personalerummet

Deltagere:
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Klaus Kildahl, Michael Hee Thiil,
Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Laura og Frederikke
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt
Afbud: Michael Hee Thiil, Anders Vorum

Dagsorden/referat:
Pkt. Emne:

Referat:

Pkt. 1 Tjek ind
Pkt. 2 Orientering: (O)
- Elever
- Forældre
- Personale
- Ledelse

Elever
- Bliver valgt i denne uge
Forældre
- Fået henvendelser vedr. køleskabe. Det er meldt
ud på Corona-brevet at vi fortsat ikke bruger
køleskabene grundet Corona og ingen
rengøringsaftaler. Vi opfordrer til at bruge
køleelementer sammen med madpakken.
Personale
- Er i fuld gang med planlægning
- Havde håbet på helt almindelig skoledag her
efter sommerferien
Ledelsen
- God opstart i dag. Der var planlagt forskellige
aktiviteter for 0. børn og forældre ude. Der var
god stemning.
- Der er valg i elevrådene i denne uge
- Elevrådene skal på kursus i affaldssortering i
næste uge. De bliver ambassadører
- Alle billeder med genkendelige børn er blevet
slettet på FB. Dette pga.en henvendelse fra en
forældre, der ville have billeder af eget barn
slettet.
- Pt. stillingsopslag på pædagog til specialen
- Der bliver sat sprit faste dispensere op i alle
klasser og faglokaler samt ved indgange
- Vi har udsat personalefesten endnu engang pga.
Corona

Pkt. 3 Reviderede Corona-retningslinjer på Orientering om Corona brevet
skolen (O)
Al indhold er gennemgået og udarbejdet i samarbejde
Tankerne bag
med personalegruppen

Materiale udsendes til alle skolen
forældre i uge 32

Pkt. 4 Ny tildelingsmodel (D)
Udarbejdelse af høringssvar
Høringsfrist den 14. august

Fortsat fokus på håndhygiejne og afstand
Der kan komme huller i fagmålene – fx musik, da der
skal være 2 meters afstand ved sang og råb
God idé at bruge videoer til introduktion af nye ting
f.eks. hvor barnet skal sidde, være… en succes i
specialen
Bestyrelsen bakker op om informationen og
beslutningerne
Der er afgivet høringssvar via linket

Høringsmaterialet kan findes på Randers
Kommunes høringsportal:
https://www.randers.dk/demokrati/indsigtog-indflydelse/hoeringer/nytildelingsmodel-til-folkeskolerne/

Der skrives på mødet
Pkt. 5 Ny styrelsesvedtægt (bilag) (D)
Drøftelse forud for evt. udarbejdelse af
høringssvar
Høringsfrist den 7. september
Pkt. 6 Dialogmøde den 18. august (O)
(bilag)
Pkt. 7 Årgangenes forestående forældremøder
(D)

-

forberedelse

Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og har ingen
kommentar. Der udarbejdes ikke et høringssvar
Tom og Anne-Marie deltager
0. Jeppe
1. Nanna
2. Tom
3. Johan
4. Astrid
5. Tom
6. Tom/Astrid
Specialen – Klaus
Der tages udgangspunkt i det materiale, der blev
udarbejdet sidste skoleår.
Astrid sender materialet til bestyrelsen
Klasserne sender datoer til bestyrelsesmedlemmerne

Pkt. 8 Evt.

Kommende punkter:

Næste møde d. 17. september 2020
Astid tager afsted til skolerådsmødet på onsdag som
suppleant for Jeppe
Skole-hjem samarbejdet
Strategien for skoleområdet
Info vedr. kompetencecentret herunder VAKS, faglige
vejledere,
Rundvisning i specialen, kolonihaven

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
(Elevrepræsentanter vælges i uge 33)

Husk evt. afbud via AULA

