BESLUTNINGSPROTOKOL
Mødenavn

Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Onsdag den 14. april 2021
Mødetid

Kl. 19.00 – 21.00
Mødested

Det nye personalerum
Deltagere

BP-WF-AS-MH-HM-NS-LS-CN-HE-JJ samt Josefine og Simone fra elevrådet

Bemærkninger

Klik her for at angive tekst.
Mødedatoer dette skoleår

Mødedatoer: 19/8-21/9–20/10–25/11–18/1–23/2–18/3–14/4–17/5–15/6

18. Siden sidst - meddelelser fra:
 Formand
a. Spurgte til, om de ”gratis” busture inden for kommunegrænsen blev brugt, og ja, det gør
de, og vil sandsynligvis blive brugt endnu oftere, når vejret bliver bedre
b. Afvikles skole/hjemsamtalerne inden sommerferien? Ja, det gør de
 Elevråd
a. Har lavet konkurrence for eleverne og vil lave endnu én. Skolebestyrelsen roser eleverne
for initiativet
 Skoleleder
a. Elevtallet er på nuværende tidspunkt 203 for kommende skoleår
b. Vi er ved at udarbejde indsatsområder for kommende skoleår, hvor af én vil være hvordan
vi kan profilere os mere i forhold til naturfagene
 SFO og klub
a. Elevtallet i SFO for kommende skoleår er stort set status quo
b. Arbejder på at få 3. klasse på besøg i klubben
 Andre
a. Støtteforeningen har på sin generalforsamling besluttet at donere foreningens overskud
til legepladsprojektet
19. Status på byggeriet
 Mellemtrinnet er ved at være færdigrenoveret inklusiv aula, personalerum og
administrationskontorerne.
 Der har været vandskade i sløjdlokalet. Skaden udbedres så lokalet kan benyttes som
aftalt ind til sommerferien
 Vi er ved at finde plads til eksamensafholdelsen for 9. klasse. Multirummet i hallen vil
være en mulighed
 Der er indkøbt nye elektroniske tavler til fag- og klasselokaler i nybyggeriet samt den
hvide bygning

20. Status Corona/nødundervisning/nødpasning
 Alle elever, der fyldt 12 år samt personalet tilbydes kvik-tests 2 gangen ugentligt, tirsdag
og fredag, begge dage i tidsrummet 8-11. Stort set alle tager imod tilbuddet. Vi har endnu
ingen positive testresultater haft.
21. Legeplads – fortsat fra seneste møde
Legepladsudvalget fremlagde sit arbejde her under flg. tiltag:
 Skal have oprettet konto samt Mobilepay i regi af støtteforeningen
 Vil tage kontakt til byens øvrige foreninger omkring et eventuelt samarbejde om nogle af
opgaverne
 Vil undersøge, hvordan andre af byens borgere kan være behjælpelige og inddrages
 Kommunikationsplan samt projektplan med tidslinje
 ”Reklame-film” om behovet for en ny legeplads. Filmen offentliggøres på FB og linkes op
på Aula. Videoen følges op af flere korte, som udvalget udarbejder, sender rundt til SB for
evt. kommentarer før de distribueres
 Diverse indtjeningsmuligheder. Punktet blev drøftet og herunder også forsikringsforhold
vedr. evt. ”operation dagsværk”
 Ansøgning sendt afsted til Chris McDonald-fond – tilbagemelding i maj
22. Eventuelt
Intet

