Referat af skolebestyrelsesmødet den 11.08.2021
Kl. 18.30-21.00

Mødeleder/referent: Thomas Christian Trønning
Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
▪ Beatriz Moreira Linneberg (afbud) - mor til Mathias i 7-9K
▪ Mette Skifter Andersen – mor til Alberte i 3B
▪ Nina Møberg – mor til Uma i 3A og Ea i 5Y
▪ Stine H. Stensgaard – mor til Johanne i 8A
▪ Birgit Schultz – mor til Frida i 6B og Alma i 8C
▪ Zainab Mohamed Ali – mor til Nimcaan i 2A, Noor i 3A, Zuwaida i 5X og Mubarik i
7B
▪ Lars Damtoft – far til Jonas i 3B
Suppleanter:
▪ Connie Mikkelsen – mor til Anthon i 7B.
▪ Johanne Agger – mor til Gry på 0. årg. og Buster i 3A
Medarbejderrepræsentanter:
▪ Hans Jørgen Nim (Buster) – lærer (afbud)
▪ Uffe Rasmusen – lærer
Elevrepræsentanter
▪ Der er ikke udpeget nye elevrepræsentanter endnu.
Ledelsen:
▪ Thomas Chr. Trønning – skoleleder
▪ Annette Demant – viceskoleleder (fast gæst)
▪ Lars Hansen – SFO-leder

Dagsorden
Hvad handler punktet om?
Hvem står for punktet?

Status
Orientering
(O), drøftelse
(D) eller beslutning
(B)

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt.
deadline.

Velkommen til den
nye bestyrelse samt
præsentation af de
enkelte

O

TCT bød den nye bestyrelse velkommen, hvorefter
de enkelte præsenterede sig selv.

Drøftelse af bestyrelsens arbejde
med udgangspunkt
i det, som har motiveret de enkelte til
at melde sig til bestyrelsesarbejdet –
herunder evt. ønsker til formen på
vores møder

D

Nina: At fastholde eleverne på skolen. At skolen bliver det lokale trækplaster.
Lars: At skolen bliver et lokalt kraftcenter, så skolen
ikke fremgår som store tomme bygninger efter ”lukketid”.
Uffe: At få fokus på udskolingen og fastholde vores
elever og sikre at flere elever kommer til.
Connie: At skolen favner bredt både socialt og kulturelt. At fastholde eleverne
Zainab: Det er første gang, jeg sidder i en bestyrelse,
jeg glæder mig til at lære mere om skolen.
Annette: Fastholde elever og udvikle på mellemtrin
og udskoling.
Stine: At vi bryder den negative historie om skolen,
herunder et fokus på ”lavpraktiske ting”, f.eks. at toiletterne bliver holdt rene. Tilbyder sig gerne til
praktisk hjælp
Birgit: At medvirke til at skabe traditioner, fx skolekomedie o.l. At få forældrene inddraget mere i skolen. Et fokus på omfanget af engangsemballage i
kantinen mhp. at skåne miljøet.
Mette: Den lokale skole skal være det naturlige valg.
At børnene i nabolaget følges i skole. At forældrenes
personlige ansvar kommer i fokus.
Johanne: At fortsætte arbejdet med rekruttering og
bedre fastholdelse. Et fokus på fællesskabet, herunder at få set på praksis og retningslinjer vedr. klassesammensætningen i løbet af et skoleforløb. En
drøftelse af, hvilke tilbud skolen kan sætte ind med
mhp. bedre inklusion af børn og unge, som er svære
at rumme gennem hele skoledagen (et pusterum).

Præsentation af
brændende platform, mål/vision og
fokusområder
v/TCT
Tur rundt på skolen
for at se på de ting,
som er lavet ift. forskønnelse, herunder planer for yderligere forskønnelse

D

TCT præsenterede bestyrelsen for samme oplæg/”indflyvning”, som skolens medarbejdere er
blevet præsenteret for. Se bilag.

D

Punktet blev udskudt til senere møde.

Valg af formand og
næstformand for
bestyrelsen

B

Formand: Lars
Næstformand: Stine
Der er lavet aftale om et ”delt formandskab”.
Lars og Stine mødes således begge med TCT for at
lave dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Hertil er det aftalt, at formandsposten går på tur og
kun er for et år, så opgaven bliver delt ud blandt bestyrelsens medlemmer.

Punkter til drøftelse på nærværende møde samt
kort drøftelse heraf

D

Der er ca. 14 elever på 8. årg., som skal konfirmeres
den 28. august. For at minimere risikoen for aflysninger (ved at nogen bliver sendt hjem som nære
kontakter), er der blevet spurgt ind til, om skolen
kan tilbyde onlineundervisning eller noget tilsvarende i tiden op til konfirmationerne?
TCT gør opmærksom på, at reglerne vedr. hjemsendelser netop er blevet ændret, så en hel klasse IKKE
længere pr. automatik hjemsendes. Hertil skal færdigvaccinerede og dem, som tidligere har været
smittet inden for de seneste 12 mdr., ikke hjemsendes, men blot få foretaget PCR-test på 4. og 6. dagen,
hvorfor de heller ikke skal kviktestes på skolen,
hvorfor det med al sandsynlighed er en ret lille
gruppe af elever, vi taler om.
Skolen vil hurtigt drøfte det med teamet og vende
tilbage til forældregruppen på 8. årg.

Punkter til næste
bestyrelsesmøde

D

▪
▪
▪
▪
▪

Udslusende elever fra modtagelsesklasser.
Mellemformer.
Sportsaktiviteter på skolen.
Udvalgsarbejde i bestyrelsen.
Toiletter.

▪

▪
▪
▪

Evt.

Forslag om at skolen skal udbrede målsætningen, som 0. årg. Alle børn skal kende alle
børn. Alle børn skal kende alle personaler.
Mobilpolitik.
Traditioner
Målbare aftaler ift. de forskellige fokusområder, som skolen arbejder med.

Inter til evt.

Kommende bestyrelsesmøder er planlagt til følgende datoer: 7/10-21; 13/12-21; 28/222; 21/4-22; 15/6-22. Vi mødes hver gang kl. 18.30-21.00 i store mødelokale på 1. sal.
Invitationer er sendt ud i Outlook.

