Dagsorden skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 17.00 -18.30 på meet: meet.google.com/mai-cnhz-xsy
Deltagere:
Louise Lund, formand
Heidi Hjortshøj, næstformand (afbud)
Heidi Schulz Pedersen, forældre
Dorte Væggemose, forælder
Camilla Gade, forælder
Mugisa Kano, forældre
Keen Frisk, medarbejder
Martinella Bach, medarbejder
Lene Qvortrup Skov, indskolingsleder (afbud)
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder
Peter Nellemann, skoleleder
Emne
1.

Status på arbejdet med:
PLF og ”Fokus på fag –
fagene i fokus”

Hvad skal vi udrette?
Orientering om
skolens arbejde med
”Fokus på fag –fagene
i fokus”

Mødeleder:
Referent:
Sted: Mødelokale 3

Ansvarlig

Tid

PN

20

Referat
Fokus på fagene er næste
skridt i PLF.
Indsats på ØST:
Faggrupper i flg fag:
Dansk, sprog, matemaik,
naturfag,
praktisk/musiske fag og
pædagogik
Afvikling af fagteammøder
med fokus på:
 Udvikling af faget
 Mål for elevernes
læring gennem
inddragelse af
eleverne
Ledelsen drøfter målene
med fagteams og følger
løbende op.

2.

Praktisk hjælp

Hvordan reagere vi på
reduktion i antallet af
praktisk medhjælp

PN

15

På tre ansøgninger har vi
fået 3x7 timer (mod 55
timer tidligere).
Forældrene til de
pågældende børn retter en
klage.

Skolebestyrelsen rejser
henvendelse til B&S
Skoleledelsen laver et kort
skriv til skolebestyrelsen
samt mødes med LLL og
Udvalgsformanden d.
15/1-22
Udvalgsformanden
inviteres til deltagelse i
skolebestyrelsesmøde d. 9.
februar kl. 17.00
3.

Dialogmøde med
Planlægning af
forældrerådsrepræsentanter dialogmøde
2022

LLL

15

Der ønskes at afholde
dialogmøde fysisk forud
for valg til
skolebestyrelsen.
Forslag d. 10. marts
LLL kontakter
oplægsholder Gitte
Hornshøj for tilbud.

3.

Overbygning på ØST

Hvad er næste
handling?

LLL/PN

20

Ledelsen har møde med
RIS vedr. planer for
overbygning på ØST.
PN orienterer ved næste
skolebestyrelsesmøde.
Der ønskes fremtidigt
møde mellem de to
skolebestyrelser.

3.

Siden sidst

20

Renovering af toiletter uge
1-8.
En lærer har fået nyt job.
Skemaet overtages af en
lærer, som kommer retur
fra barsel.

a.

Elevråd

b.

Medarbejderrepræsentanter

c.

Formand

d.

Ledelsen

Orientering om
Corona

Orientering om selvtest til
personale de næste 10
uger.

