Skolebestyrelsens møde
Tirsdag, 24.08.21 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Susanne, Sinja, Lars og Morten

Dagsorden:
Velkommen til et nyt skoleår!

Drift:
1. Skolestart – kom vi godt i gang? Herunder status på retningslinjer vedr. Corona ved
skoleårets start.
2. Mobilpolitik – til eftersyn. Er der noget til justering?
3. Velkomst til nye familier/ elever – status på vores tanker om velkomstfolder eller
lignende. En del af vores ”branding”?
4. Overblik over elevtal i klasser og holddeling
5. Åbent-Hus i indskoling/ SFO-huset, fredag, 24.09.21 kl. 14 - 17 – indhold, invitation
og bestyrelsens deltagelse og rolle.
6. Sommerfest, torsdag, 26.08.21 kl. 16.30 – 20.00 – invitation er udsendt. Synlighed for
bestyrelsen?
7. Fotografering – status
8. Gensidig orientering

Tema:
9. Forældremøderne – hvad kendetegner det gode forældremøde?
10. Bestyrelsens årsplan. Forslag til årsplan er udsendt – drøftelse af indhold og
prioriteringer.
11. Eventuelt
Referat:
1. Vi er kommet godt fra start. Glædeligt, at vi nu kan undervise på tværs af klasser og holde
morgensamling. Der er Corona- testmulighed for elever og personale om fredagen. Vi
anbefaler alle, der ikke er vaccinerede om at benytte dette og ligeledes opfordres
vaccinerede til at sikre sig for spredning. Der er pt. ingen særlige restriktioner i skolen.
2. Mobilpolitik: Elevrådet får til opgave at drøfte sanktioner i forbindelse med, at telefonen
ringer eller er fremme i undervisningen. Desuden holdning til mobiltelefoner i 9.kl – skal vores
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princip justeres? Mobilpolitik tages op ved næste møde. Punktet er relevant som en del af
forældremøderne på mellemtrin og i overbygning. Princip om mobiltelefoner tages op i
bestyelsen ved næste møde sammen med ordensregler generelt ( garderobe, indesko,
frikvartersregler)
3. Velkomst til nye familier: Punktet udsat.
4.Overblik over elevtal og holddeling: Vi har ved skoleårets start 243 elever i 0.-9.kl. Vi har
klasser med få elever, dvs. 14 og 16 elever og vi har klasser med 26 og 28 elever. Vi har
prioriteret holddeling i klasser med mange elever.Holddeling foregår gennem klassens egne
lærere.
5. Åbent-Hus, 24.09.21: Der udsendes invitation i næste uge. Flagalle i byen ? Line
undersøger dette. Laura vil gerne være PR-ansvarlig. Støtteforeningen tilbydes en stand.
6. Der er mange tilmeldt og skolens personale deltager fuldtalligt. Kunne klubben åbne denne
aften, så der også var noget, der kunne trække 9. årgang. Måske diskotek næste gang? Ideer
til næste sommerfest.
7. Fotografering: Indtil videre godt samarbejde med ny fotograf. Der meldes ud til forældrene
om individuelle fotograferinger, 2.-3. september 21.
8. Gensidig orientering:
- Frikvartersregler til drøftelse i elevråd og bestyrelse ved næste møde. Oplæg er udsendt.
Fodboldbord – kan det finde et andet sted og evt. tilhøre 9.kl?
- Eleverne ønsker at drøfte udeområderne med henblik på aktiviteter for de ældste elever.
Basketkurve og bord-bænke ønskes.Trampolin i nedgravet form. Brætspil i klassen? Det kan
man tage med hjemmefra. Spilledag i SFO? Under orientering fik vi en kort beskrivelse af
tankerne om ansøgning til etablering af helhedsplan for udeområderne. Dette punkt kommer
på næste dagsorden.
- Pædagogisk trivselsdag for personalet er lørdag, 04.09.21
9. Forældremøderne – udsat til næste møde
10. Bestyrelsens årsplan – udsat til næste møde
11. Eventuelt:
Morgentrafikken ved indskolingshuset er nogen gange pressede situationer. Skriv på Aula om
det. Fremhæve sikkerheden i at holde tæt ved SFO om morgenen. Kunne der laves en film
om, hvor man må holde? Nyhedsbrev og Aula inddrages i kommunikation om
morgentrafikken.
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