Skolebestyrelsesmøde den 27.05 kl. 19-21, Næsby Skole
– delvist fysisk/delvist online
1. Orienteringer

-

Se bilag

-

Ledelsen:
Skriftlig evaluering sendt som bilag
Gennemgang af timefordelingen under
Coronatiden.

2. Coronainfo

Medarbejderrepræsentanter:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Evalueringer af Coronatiden set fra lærerog pædagogside
Skoledelen:
Der bliver mere stille i et klasselokale, når
de sidder med 2 meters afstand.
Vi har en meget ren skole lige nu.
Eleverne har hurtigt lært at indordne sig.
Nogen klasser er meget glade for den
kortere skoledag. Der er mere energi i
timerne.
Fjernundervisningen blev bedre og bedre
med tiden. Måske man stadig kan
fjernundervise engang imellem i
fremtiden.
Børnene er blevet mere selvstændige,
idet de er blevet nødt til selv at gå ind på
skolens område.
Retningslinjerne har skiftet ofte. Det er
svært for alle. Svært i legen, at man ikke
må komme tæt på hinanden.
Som personale har det også været svært,
at børnene alligevel i situationer kommer
tæt på, da nogen er i risikogruppe eller
har ægtefæller, der er i risikogruppe.
Svært, da skemaet var skiftende, det er
rart, at det nu er kendt.
SFO
Retningslinjerne har været svære for
SFO.
Svært at være pædagog, når man ikke
må komme tæt på. Det var lidt med ondt i
maven. Der er blødt lidt op nu, så det er
lidt nemmere.
Personalet har også skullet opfinde SFO
på ny, da det de normalt gør i SFO ikke
har været muligt i denne periode.
Det var godt, at de første tre dage kun
var for de helt små. Der kunne de være
mange omkring børnene fra start af.
Skiftet tilbage i egne klasser, da de store
kom tilbage, krævede også lidt.

-

-

Desværre har SFO haft udmeldinger. Det
fylder lidt hos medarbejderflokken, da det
kan medføre fyringer.
Svært, at skemaet først er kendt sent.
Usikkerhed omkring sommerferien.
Dejligt med omstillingsparate forældre.
Vi har haft mulighed for at komme mere
på tur med børnene, og det har været
rigtig godt.
SFO-personalet håber, at børnene kan
komme tilbage til SFO’en i august på
trods af normal karensperiode, da det jo
er en anderledes tid.

-

Øvrige deltagere:
Opfordring til, at alle opgaver afleveres
på Min Uddannelse, så er det
nemmere for forældrene at følge med og
følge op på det, deres børn laver.
Beslutning
For at huske på alt det gode, der under
normale forhold er i SFO, besluttes det at
Skolebestyrelsen går i dialog med Irene
omkring det gode ved SFO. Efterfølgende
laves et skriv til forældrene.

3. Planer og fagfordeling

-

Gennemgang af ændringer i
timefordelingsplanen fra dette skoleår til
kommende skoleår, samt brugen af §16B
og §16D.

4. Skolebestyrelsesvalg

-

Gennemgang af proceduren
Evt. tilmelding til valgmøde, så vi kan
invitere til onlinemøde.
Christoffer og Brian deltager på
valgmødet.
Berith skriver ud om valgmødet.

5. Kontaktforældre og dialogmøde

-

-

6. Politikker

-

Skolebestyrelsen vil gerne holde to
dialogmøder om året. I år har vi haft ét
møde, og spørgsmålet er, om det giver
mening at holde et i juni.
Beslutning:
Næste skoleår afholdes der
kontaktforældremøder d. 20. august og d.
9. marts.
Der er ønske om, at skolebestyrelsen
beslutter, hvilke politikker skolen skal
have en gang for alle, og at det så er
dem, der ligger på skolens hjemmeside.
Denne beslutning udskydes til næste
møde.

7. En fra bestyrelsen med i
ansættelsesudvalget til skolesekretær

-

Brian deltager fra skolebestyrelsen
Ulrik deltager, hvis Brian bliver forhindret

8. Evt.

-

Forslag til datoer for
skolebestyrelsesmøder til næste skoleår.
Beslutning:
Ledelsen vælger datoerne, som ruller på
tirsdage, onsdage og torsdage.
Tidspunkt:
Onsdage er det 17.15-19.15
Resten 19-21.

-

Spørgsmål til brug af køleskabe og
mælkeordning under coronatiden:
Mælkeordningen og køleskabe er begge
valgt fra pga. hygiejne.

Ordstyrer: Ulrik
Referent: Mathilde
Tilstede: Maria, Helle, Ulrik, Christoffer, Brian, Mona, Louise, Birgit, Liselotte, Berith og Mathilde
Afbud:

Næste møde: 17.06.20
Punkter:
Beslutning om hvilke politikker skolen skal have.
Årets møder
Ugedag Dato og
klokkeslæt
Tirsdag 20.8. kl. 19-21
Onsdag
18.9. kl. 19-21
Torsdag 24.10. kl. 19-21
Tirsdag 19.11. kl. 19-21
Onsdag
11.12. kl. 18-21
Torsdag 23.1. kl. 19-21
Tirsdag 25.2. kl. 19-21
Onsdag
1.4. kl. 19-21
Torsdag 30.4. kl. 19-21
Tirsdag 19.5. kl. 19-21
Onsdag
17.6. kl. 18-21

