Skolebestyrelsesmøde nr. 158

Skolebestyrelsesmøde

via videolink 3050
mandag den 4/5 kl. 19.00 – 20.30
Mandag 4/5

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Ole

Onsdag 3/6

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

Afbud: Astrid og Mathias

Pkt: Tid:
1.
2.

19.00

Indhold:
Godkendelse af referat
Godkendt uden underskrift pga. det virtuelle møde
Siden sidst (med særlig fokus på genåbningen)
- SFO og børnehave
Isenvad børnehus
Det er gået godt med genåbning. Børnehaven startede op med ca. 50 %
af børnene. Det gik supergodt da vejret var godt. Uge 18 var lidt mere
udfordrende, da det regnede en del. Derfor er der nyindkøbt et stort telt,
så børnene kan være ude – trods regn.
Børnehaven op på pasning af 80% af børnene. Der er ved at være fyldt
godt op. Derfor har der været brug for at få flere voksne ind. Der er tre i
hver børnegruppe og en medarbejder vasker/spritter legetøj.
Børnehaven er åben til 16.30 for de børn, der har brug for pasning ud
over grundåbningstiden.
De pædagogiske læreplaner, der er færdige, sendes til Merete Vilsen.
Senere tages der bestik af, hvad næste skridt er.
Isenvad SFO
Der er få børn. Belægningen er 25-30 %. SFO´en lukker kl. 16.00.
Der har været en udfordring med nogle få store lokalboende elever (6. –
9. kl.) Der er blevet brændt papir og lign. af på borde/bænke sæt ved
klublokalet ved skolens kælder. Alan har et par aftner kørt vagt omkring
skolen, og har talt med 3 unge drenge, som opholdte sig på stedet, og
efterfølgende talt med deres forældre.
Nordre SFO
Det er lidt en udfordring, at der er få børn i SFO, fordi dynamikken
kommer til at mangle. Der har været en drøftelse i MED om muligheden
for flere børn i SFO, da der er god plads lige nu, og der er sikkert også
børn, som vil have glæde af at komme i SFO. Skoleafdelingen har givet
tilsagn til, at det er ok at opfordre til at flere børn kommer i SFO.
Der lavet en god vagtplan/bemanding, der har kun været brug for få
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justeringer.
Der er fortsat et arbejde i gang i forhold til at sætte SFO´en i stand(male
og rydde op)
Påbegyndelse af næste årsplanlægning.
Udfordringer i forhold til at få forældre til at læse og forstå beskeder, der
sendes ud. Seneste oplevelse er i forbindelse med refusion i forhold til
SFO-betalingen, hvor meget få reagerede.
Overleveringer vedr. skolestartere er gået i gang i forhold til kommende 0.
klasse. Vi ved endnu ikke, om der bliver besøg fra børnehaverne med de
nye 0. klasser. Så må vi tage bestik af det senere.
Børnehaverne får refunderet udgifterne til en opnormering, men det kan
skolerne ikke være sikre på.
- Skole inkl. SGU
Isenvad;
Det går fortsat godt. Der er stadig brug for at fastholde hygiejne-reglerne.
Der kører fortsat legegrupper. Vikarer er kaldt ind, for der er brug for flere
voksne, når eleverne er delt ind på hold.
Der er rigtig god opbakning fra forældrene.
Elevernes skemaer sendes ud på AULA. Der laves tilrettede skemaer
hver uge.
Der er også blevet tid til nogle dagligdags ting som planlægningen af
kommende skoleår.
Rullende skolestart er udsat til efter sommerferien for et enkelt maj-barn.
Måske bliver det også for juni-børnene
Nordre:
Kommende skoleår er godt i gang. Både for lærere og pædagoger gør en
stor indsats. Der er fagfordelingsmøde midt i næste uge.
Der er valgmøde til SB tirsdag d. 5. maj. Det er et virtuelt møde på
99603050. SB-medlemmer er meget velkomne til at deltage virtuelt.
Generelt går det godt. Men eleverne skal fortsat mindes om reglerne for
afstand og hygiejne.
Coronaskolen i en regntid. Det kan være en udfordring. Men så er det
godt, at vi har mulighed for at være ind med god afstand.
Nye ankomsttider: kl. 7.50, kl. 8.00 og kl. 8.10
Der er nok at se til, for personalet som både skal praktisere undervisning
fysisk og fjernundervisning. De få lærere, der kun har fjernundervisning,
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kan også være udfordret, men det er mest pga. isoleringen.
Der har været nogle få forældrehenvendelser, da det kan være svært at
forstå, at undervisningen- både fysisk og fjernundervisningen – er
takseres som nødundervisning.
Det er skoleafdelings holdning, at eleverne har håndcreme med
hjemmefra. Skolen har indkøbt solcreme til elever, der er meget ude.
Se pkt. 5 vedr. SGU
- Forældregruppen
Ros til lærerne for deres indsats. Det gælder både fjernundervisningen og
den fysiske undervisning. Der er god kontakt mellem lærerne og eleverne
og nok at lave.
Der er nogle elever, som får lidt SGU-træning, hvis klubberne kan
håndtere det. Der har været kontakt til klubberne for at

3.

19.40

- BU-politikken
Intet.
Drøftelse af anvendelse af overskud fra skolefest
Fra Nordre Skole er overskuddet ca. 4000-5000kr, når beløbet til 8.
årgangs lejrskole er trukket fra.
På Isenvad går overskuddet til elevrådskassen, som beslutter, hvad der
skal købes til elevaktiviteter.
Da der ikke har været skolefest på nogle af skolerne. Så er der ikke tjent
nogle penge i 2019-2020
Elevrådet vil fremadrettet gerne prioritere at bruge overskuddet fra
skolefest og elevbod til aktiviteter i skolegården.
Da der ikke bliver afholdt skolefester på hverken Isenvad eller Nordre, så
genereres der ikke et overskud, som kan bruges til elevaktiviteter. Derfor
bruges resten af overskuddet fra skolefesten 2019 til elevaktiviteter i
2020. Skolen kan evt. må supplere, hvis der mangler midler, som skulle
have været optjent ved skolefesten
Isenvad holder ikke en sidste skoledag, men vil alligevel gerne lave et
eller andet for at markere årets afslutning.

4.

Nordre Skole holder heller ikke sidste skoledag for 9. årgang. Men
afventer om der kan laves et eller andet for de to 9. klasser. Men det
afhænger af retningslinjerne.
19.50 Orientering om næste skoleår fra begge skoler
- Afkortning af dagen via §16b, antal klasser.
Isenvad: ansøgt om §16b-ordning for mellemtrinnet. Der bliver en 6.
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årgang på Isenvad i kommende skoleår.
Nordre: Der er ikke mulighed for at afkorte skoledagen på almensporet
pga. SGU. Men der er søgt om en §16b ordning for baser og special.
Der er lidt usikkerhed i forhold til enkelte elever, der måske skal/skal ikke
visiteres væk. Det betyder noget i forhold til normeringen.

5.

Kommende 7. årgang blandes.
Næste år bliver der en 9a, 9b og 9i.
20.10 Orientering om SGU
- Optag pr 1/8, antal elever, idrætsgrene mv.
27 elever i kommende 7.i fordelt på fodbold, håndbold, volley, badminton,
gocart, BMX. De bliver 18 drenge og 9 piger.
18 elever i kommende 8. i
19 elever i kommende 9.i
Ole vil gerne deltage i et udvalgsarbejde i forhold til at gøre SGU endnu
bedre.
Hvordan skal skolen forholde sig til elever, der ikke lever op til
kravene/forventninger til I-elever?
- Der er løbende dialog og tiltag i forhold til elever, der har haft svært
ved at leve op til forventningerne. Der har været en enkelt elev,
som er blevet flyttet ud af en I-klasse, men der har også været
elever, som selv er flyttet.

6.

Kan der laves SGU for udskolingsklasser for de elever, der ikke bliver
optaget i I-klasser? Det skal undersøges nærmere.
20.20 Opdatering på trafikforhold (Tulstrupvej/Nørregade)
Der var lagt en plan frem fra teknisk forvaltning om en midlertidig cykelsti
på Stensbjerg Alle´.MEN det er pt ikke en mulighed. Der bliver i stedet
lavet et kort, der viser en alternativ cykelrute, der fører eleverne rundt om
Ikast Arena. Desuden bliver der standsning forbudt på en del af
Tulstrupvej. Materialet til forældrene kommer hurtigst muligt. Derefter
laves et opslag på AULA med kort.
Forældrene skal opfordres til, at undlade at køre eleverne i skole, når de
kan lige så godt kan gå eller cykle. Det belaster de trafikale forhold
omkring skole.
Det er vigtigt, at Ikast-Brande Kommune er i god dialog med skoler, når
man skal i gang med så gennemgribende vejprojekt. På den måde kan
der bedst blive taget de fornødne hensyn.
Bestyrelsen vil gerne kontakte medierne i forhold til de trafikale forhold.
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7.

8.

Tweed til AULA
- Eleverne skal selv medbringe creme og være påført solcreme.
Skolerne har mulighed for at supplere med solcreme.
-

Da der ikke bliver afholdt skolefester på hverken Isenvad eller
Nordre, så genereres der ikke et overskud, som kan bruges til
elevaktiviteter. Derfor bruges resten af overskuddet fra skolefesten
2019 til elevaktiviteter i 2020. Skolen må supplere med det beløb,
der mangler, så kommende 8. årgang for mulighed for at komme
på en lille lejrtur.

-

Mere sikker skolevej i en tid, hvor Stensbjerg Alle er lukket. Der
sendes kort og vejledning ud, så forældre kan lære deres børn at
cykle ad den mest sikre rute – selvom det er en lille omvej.

-

Kort nyt om SGU: I kommende 7. i er der 27 elever fordelt på
idrætsgrenene fodbold, håndbold, volley, badminton, gocart og
BMX

Evt.
Mobilfri skole fungerer fortsat, men de nye undervisningsformer kræver,
at mobiltelefonerne bruges mere, da computerne ikke må tages med ud.
Generelt bruges mobiltelefoner bruges ikke i frikvartererne.

Punkter til kommende møder:
Kan der laves SGU for udskolingsklasser for de elever, der ikke bliver optaget i I-klasser?
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