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Rundvisning ombygRundtur på skolen og besigtigelse af renovering. Skolebestyrelsen var begejstret
for det gennemførte arbejde vedrørende renoveringen.
ningen
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Orientering fra
- Formanden
- SKB
- Elevrådet
- Lærerne
- Ledelsen

Elevrådet: det har været nogle trælse uger efter tilbagekomsten fra Idrætscenteret bl.a. har koldtvandshanerne været lukkede og der mangler gardiner
i klasserummene. Der skal skaffes nye koldtvandshaner med vaske, da det
blev glat omkring de opsatte hanerne. Der er bestilt nye gardiner, som sættes
op inden jul.
Lærerne. Nogle har bemærket lugtgener efter branden, men det er aftagende. Der er nye skolepatruljer på vej, her fra 1. december starter 6. årgang op
som skolepatrulje. Der arbejdes på at planlægge ”Den sure uge” - det er uge
5 og Lærerstandens Brandforsikring er arrangør.
3 - i - en undersøgelse er lige landet, den indeholder MTU, APV og ledervurdering.
Kort omkring SFO og det kommunale arbejde med ny politik på området. Skolebestyrelsen ser en klar kobling mellem det igangværende arbejde og forældrerejsen. Skal vi samskabe de 2 tematikker?.

Eleverne i niende klasse, er d.d. meldt til eksamen 2021. Der arbejdes med
booster-hold og fagligt løft. Kan tages med som punkt på et kommende skolebestyrelsesmøde.
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Corona-opdatering
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Kiss & Ride
+ cykelsikkerhedskampagne
(Jan)

d.d. ingen der er ramt af Corona. Kun enkelte sager, hvor hele årgangen er
sendt hjem. Der kan bruges fjernundervisning i de tilfælde, hvor hele klassen
er sendt hjem. Det er vigtigt med besked fra klasselæreren om hvordan man
håndterer det i skolen. ”Vær lige opmærksom på hvordan jeres børn kommunikerer omkring det”.
Personalet er tilbudt at bruge visirer, hvis man ønsker det.
Hvad er kvalitet i onlineundervisning? Hvad er vores læring i brugen af onlineundervisningen?
Elevrådet: det er ikke så sjovt at blive undervist online, det er ikke så motiverende, som det er at være i skolen. Andre har det fint med metoden og har
faktisk fået meget ud ad det.
Skolens trafiksikkerhedsplan. Hans og Jan retter til og så kommer den på næste SKB-møde.
Forældremøderne i indskolingen skal bruges til en kampagne omkring god
etik i P-området.
FriBike cykler Nyborg, vil gerne komme og tjekke elevernes cykler og hjelme
på samme måde, som politiet gjorde tidligere. Det vedtages og Jan kontakter
Jens fra Fri Bike-shop. Hans og Jan arbejder videre med opgaven og laver en
plan for, hvordan det kan afvikles. Det gælder naturligvis begge afdelinger
omkring cykelindsatsen.
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Opdaterede og vedtagne politikker i
MED-udvalg
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Tilbagemelding fra
lejrskole/rejseudvalg
(Jan & Michael)

Der er mange cyklister uden lys og vest, det er meget farligt. Det kommunikeres ud til forældrene af skolens ledelse.
Orientering om (sendes ud efterfølgende til SKB):
- Fritagelse for tysk
- Alkoholpolitik
- Fritagelse for kristendomskundskab
- Afsked - og jubilæumsreceptioner
- Afholdelse af tværfaglige møder
Hvor skal politikkerne ligge, for at være tilgængelige på f.eks. hjemmesiden?
Jan og Michael - tilbagemelding fra proces og møde med skolens ledelse.
Lejrskoler og skolerejser er to forskellige ting. Der tegner sig et rids af en model, hvor skolen står for en del af beløbet + en underskudsgaranti, og resten
er op til forældrene. Udmøntes i en klassekasse og i en ”rejsekasse”.
Det kunne f.eks. være et fast koncept, så der ikke var tvivl om hvor og hvornår, men mere indholdet man som lærerteam står for. Der er enighed om, at
opkræve det man må dvs. 75 kr per døgn.
Der er nogle bestemte regler og retningslinjer som skal undersøges inden
man går videre. Dorte vil gerne bidrage ind i det arbejde.
Der afventes en økonomisk beregning fra skolens administration. Udvalget
arbejder videre med en bæredygtig finansieringsmodel så snart data foreligger,
hvorefter vi kan gå videre med arbejdet.
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Status på brandskade
og forventelig normal
tilstand

Der er planlagt møde med forsikringen onsdag. Alle elever er tilbage i egne klasser.
Desværre er det stadig ikke muligt at bruge personalerum og administration/kontorområdet. Det er dyrt at være uheldig, der dukker forskellige regninger op i
forbindelse med branden.
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-Kommende skoleindskrivning – tal på børn
i vores distrikt

128 potentielle elever i distriktet. Indskrivning slutter 15. januar. Planlagte
møder til onsdag d. 6. og torsdag d. 7. januar.
Re-poste forskellige opslag på FB. Vigtigt at invitere ind til en snak og en
rundvisning.
Michael Bendix deltager på informationsaftenerne.
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Personalesituation

Orientering uden referat.
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Evt. (5 min)

Rist ved indskolingen og opstregning af baner m.m.
Punkter til kommende møder:
 SFO – kobles til forældrejsen
 Indsats: Eksamen + koblinger til kvalitetsrapport og fagligt løft
 Læringer af Corona – hvad skal vi tage med videre?
 Videre arbejde med lejrskoler/rejser
 Jesper med på møde og præsentere inkluderende fællesskaber
 Sluse åbnet til hjemmeside, hvilke ønsker har vi?
 Personale og trivsel jf. undersøgelse Professionel kapital og 3-i-en un

dersøgelsen
Er forventningerne til sommerens eksamen det samme som før Corona?

