Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

Mødedeltagere:
‾

SKOLE

BP-HM-RP-MH-NS-CN-LS-HE-JJ og Josefine og Simone
fra elevrådet

Mødedato og tid: Mandag den 18. januar 2021 kl. 19 - 21
Bemærkninger:

Mødet blev afholdt virtuelt

Mødedatoer: 21/9 – 20/10 – 25/11 – 18/1 – 23/2 – 18/3 – 14/4 – 17/5 – 15/6
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
 Der har ikke været afholdt møder sin
sidst
b) elevråd
 Elevrådet har ikke haft aktiviteter siden
sidst
c) kontoret
 Regnskab og budget drøftes på
februar-mødet
 JJ orienterede om en julemåned, der
var noget anderledes end vanligt
d) SFO og klub
 Der 7-8 elever i nødpasning i SFO’en
e) andre

2/21

Status byggeri
De sidste mangler i indskolingen er ved at være udbedret, og der
arbejdes på mellemtrinnet, som forventes færdiggjort omkring
uge 7. Herefter tages der hul på udskolingsafdelingen. Der er
endnu ikke taget hul på ny-bygningen mellem den røde og den
hvide bygning, da kloak-arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Vi
afventer en revideret tidsplan for byggeriet
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Status corona/nødundervisning/nødpasning
Vi har haft 7 til 13 elever tilmeldt vores nødpasning. Antallet har
været stigende på det seneste.
5.-9. klasserne har været hjemsendt siden den sidste skoleuge
før jul. Her er undervisningen primært foregået virtuelt efter
skema.
0-4. klasse har været sendt hjem her i det nye år.
Undervisningen har primært foregået med lektier på Aula, som
forældrene så har hjulpet til med. Vi arbejder i øjeblikket med at
få dele af undervisningen til at foregå virtuelt. Der er en del
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udfordringer, både af teknisk karakter, men også i forhold til
forældrenes mulighed for at hjælpe eleverne. Men starter roligt
op og hjælper der, hvor der måtte være behov. Der er et ønske
fra forældrene om at skabe et forum, hvor elever og lærere
mødes, specielt med henblik på at styrke det sociale.
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Legeplads – fortsat fra seneste møde
Der har ikke været afholdt møde i legepladsudvalget siden sidst.
Elevrådets ønsker vedhæftes
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Eventuelt
Intet

