Skolebestyrelsesmøde den 12.08. kl. 17.15-19.15
i personalerummet, Næsby Skole
Orienteringer
• Ledelsen
• Elevrådet/rettighedsrådet
• Medarbejderrepræsentanter
• Øvrige mødedeltagere
• Formanden

Orienteringer:
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

Skolestart 10.8.
Antal klasser: 19 (kun én 9.kl.) med
gennemsnit på 20,6
Elevtal: 391 elever, heraf 16 nye elever
Elever i 0.kl.:A 21, B 22
SFO: 150 (af 165 mulige)
SFO2: 40 (af 44 mulige)
Hanne Asmussen er begyndt som sekretær
efter Dorthes pensionering, ellers ingen
nyansatte, bortset fra fastansættelse af en
midlertidig ansat
Fortsat Coronaretningslinjer – er meldt ud til
forældre og personale på Aula. Om hygiejne,
rengøring, afstand, grupper, frikvarterssteder
og toilet/håndvask
Ved konstatering af Corona hos børn eller
ansatte skal Berith straks kontaktes på 30 33
43 42 eller bereb@odense.dk, så vi kan tage
handling
Månedsbreve kan fortsat ses på
hjemmesiden, bl.a. for nye forældre, som
endnu ikke er på Aula
Ny aftale om arbejdstid for undervisere i
kommunerne er på vej
Fortsætter undervisningen og udviklingen fra
sidste år, med fokus på klasseledelse og PLF
Renovering; nye vinduer i indskolingshuset
og huset med salen i ferien, færdiggøres på
fredag. Derefter skal der males i det meste af
indskolingshuset og ny ventilation op. Så har
vi nye vinduer over det meste (bortset fra
broen) og malet over det meste af skolen
(bortset fra salen og SFO’en)
Vi har desværre måger på taget, men der er
sat professionel hjælp på

Medarbejderrepræsentanter
Lærerne:
Der er mødt glade børn ind efter ferien. Da
vejret er fantastisk, kan der være meget varmt i
klasselokalet. Derfor bruges uderummet, når det
er muligt.
Ny overenskomst skal til afstemning. Den
handler meget om samarbejde og mere
indflydelse på lærermøderne. Ledelsen og TR

skal have et samarbejde omkring visionerne på
skolen.
Pædagogerne:
Kristian, pædagogmedhjælper stopper, da han
skal starte med at læse til lærer. Den studerende
er gået med fra forårsSFO til 0. klasse, og der
kommer en ny studerende d. 24/8, som skal
være her i 7 uger.
Opstart efter ferien er stadig under
Coronaregler. Derfor er SFO-tiden i årgange med
hvert sit udeområde at være i. Det betyder, at
pædagogerne stadig ikke kan lave SFO, som de
drømmer om, men de tilpasser sig
restriktionerne.
Formanden:
Online stormøde 26/8 omkring økonomi samt
præsentation af prioriteringer på Børne/ungeområdet. Susanne Crawley og Jesper Juel deltager.
Brian er tilmeldt.
Velfærdsplanen 20/30
Christoffer og Louise laver et skriv om ønsker til
velfærd.
1. Konstituering

Følgende formand og næstformand blev valgt:
Formand: Brian
Næstformand: Pia

2. Bevægelse i
undervisningen v/LF

Bestyrelsen fik lov at prøve bevægelse i
undervisningen på egen krop, og efterfølgende fik
de udleveret en rapport omhandlende bevægelse på
Næsby Skole.

3. Planlægning af
dialogmøder/kontakt
-forældre 20.8.

Mødet afholdes på biblioteket med afstand og sprit.

4. Principper

Beslutning:
I år skal bestyrelsen arbejde med følgende:

Opdatering fra sidste skoleår:
Nuværende opdaterede politikker på Næsby Skole:
Ordensregler
Antimobbepolitik
Mediepolitik
Retningslinjer for skole-/hjemsamarbejdet
Retningslinjer for lektier
Retningslinjer for faget idræt
Trafikpolitik
I kommende skoleår skal der arbejdes med de
lovpligtige principper, der ikke er bearbejdet for

Retningslinjer for skole/hjem-samarbejdet skal
revideres
Vi skal have lavet et princip for SFO’ens virke og for
undervisningens organisering
Arbejdsgruppe:
Christoffer, Berith og Louise

nylig, samt evt. andre bestyrelsen finder vigtige. Fx
principper for lejrskole og skolerejser,
sundhedspolitik og principper for undervisningens
organisering.
Hvilket princip begynder vi med at opdatere dette
skoleår?

5. Folder om
kontaktforældre

6. Årshjul for
skolebestyrelsen
7. Evt.

Den nuværende folder tages med til
kontaktforældremødet, hvor der samles inspiration
til arbejdet med en ny folder.
Arbejdsgruppe:
Brian, Maria og Berith laver et udkast til en ny folder
efter kontaktforældremødet.
Udsættes til næste møde
Årsberetningen for skolebestyrelsen lægges på Aula
og på hjemmesiden.

Ordstyrer: Brian
Referent: Mathilde
Tilstede: Brian, Christoffer, Maria, Louise, Jeanette, Pia, Liselotte, Birgit, Berith og Mathilde,
Afbud: Kim
Punkter til næste skoleår:
Årshjul for skolebestyrelsen
Pædagogikken i SFO under Coronarestriktioner
Møder i dette skoleår:
Onsdag den 12. august kl. 17.15-19.15
Tirsdag den 8. september kl. 19-21
Torsdag den 22. oktober kl. 19-21
Torsdag den 19. november kl. 19-21
Tirsdag den 15. december kl. 19-21
Onsdag den 20. januar kl. 17.15-19.15
Torsdag den 25. februar kl. 19-21
Onsdag den 24. marts kl. 17.15-19.15
Tirsdag den 27. april kl. 19-21
Torsdag den 20. maj kl. 19-21
Tirsdag den 15. juni kl. 19-21

