Referat
Skolebestyrelsesmøde nr. 159

Virtuelt skolebestyrelsesmøde onsdag den 3/6
kl. 19.00 – 20.00 for den gamle bestyrelse
kl. 20.00 – 21.00 for den nye bestyrelse
Afbud: Stella, Jan, Louise samt elevrådet

Pkt: Tid:
1.
2.

19.00
–
19.20

Indhold:
Godkendelse af referat
Siden sidst
- SFO og børnehave
Isenvad:
Børnehaven er ved at være på fuld styrke igen og alle børn er kommet ind.
Der er sagt farvel til en studerende og god dag til ny studerende.
Dejligt med muligheden for at være få voksne omkring børnene.
Nordre:
Der er ved at være en normalisering og er ved at være tilbage i egne
bygninger igen. Det er godt for personale og børn.
Der er flere aktiviteter, der ikke kan praktiseres pga. retningslinjerne
Der er kommet en ny pædagogstuderende, og sagt farvel til en. Timetallet
for pædagogerne er ved at være på plads og fordelingen mellem tiden i
skolen og SFO.
Aftenklub er kommet i gang igen. Det har været supergodt.
- Skole
Isenvad
Planlægningen af kommende skoleår.
Der er gang i to planer, som afhænger af, hvad retningslinjerne siger efter
sommerferien.
Der er ved at være en ny hverdag, selvom det er anderledes end før
corona.
Der bliver praktiseres god og spændende undervisning, hvor der tages
højde for retningslinjerne.
Strukturen, som findes nu, fastholdes frem til sommerferien.
Rullende skolestart er kommet i gang igen.
Nordre
Der er kommet en ny hverdag,
Der er fortsat nødundervisning
Der skal mere guidning til de store elever i forhold til hygiejne-retningslinjer
Det kommunale sprit dufter ikke super. Det giver flere håndvaske, da
eleverne ikke vil benytte spritten så ofte.
Næste skoleår planlægges.
Der er kommet ny retningslinjer i forhold muligheden for at indkalde til
forældremøder mv. Det giver mulighed for at holde flere fysiske møder.
Afslutning på sidste skoledag- hvordan kan vi gøre det? Fællessang virtuel.
Opfølgning på politiet, der har været på besøg på shelterspladsen.

Bilag
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3.

4.

19.20
–
19.30
19.30
–
20.00

- Forældregruppen
Marie Louise: Vedr. cyklistprøven der er flyttet til 5. årgang. Hvordan er det
gået? Svaret er: Alt i alt gik det godt, trods to elever, som væltede. Der var
hjælpere fra 9. årgang. Det var en god oplevelse.
Vi fastholder, at 5. årgang skal gennemføre cyklistprøven.
Isenvad vil lave cyklistprøven både på 5. og 6. årgang
Nyt fra elevråd
Afbud fra elevrådet
Aktivitetsdagen er udsat pga. corona.
Orientering fra Isenvad
- Skolens organisering
- Næste år
Der fuld belægning fra 0.-6. årgang. Dejligt efter et år uden 6. klasse.
Efter sommerferien er der også fuld bemanding på personalet. Det er
status quo i forhold til antal personaler.
De to afdelinger/fløje bliver blandet lidt mere på personalesiden for at få
tingene til at gå op.
Overleveringer er i gang, men det er mest på personalesiden pga. corona.
Eleverne flytter først lokaler efter sommerferien.
Orientering fra Nordre
- Næste år ang. klasser, personale, samtaler..
Der lægges klasser sammen på kommende 3. og 4. årgang samt 9.
årgang. Det er skrevet ud til forældrene
Specialklasserne er samme antal klasser som i år.
To i øst, en i midt og en i vest.
Der bliver fire baser i kommende skoleår. Der kommer en ny A-base.
Der er de folk i huset, som der er nu.
På SGU-siden er der ved at være styr på morgentrænerne. Det er stort set
de samme som i indeværende år. Der kommer en ny badmintontrænere.
Der er fokus på at få gang i volley i I-klasserne og volleyklubben. Der er
lavet en aftale om, at volleyklubben får lov til at forbedre volleybanen på
boldbanen.
SFO vil gerne starte en udegruppe. Derfor er der søgt ved naturstyrelsen,
om der kan etableres et sted, som SFO´en kan have som deres base. Der
afventes svar.
Antallet af børn i SFO er faldet, så derfor er det vigtigt, at SFO´en er og
udvikler sig til et attraktivt sted.
Der er brug for, at alle klasser/forældreråd kommer i gang igen, så der
bliver sat ind på den sociale konto.
Der er flere klasser, som gerne vil lave arrangementer, da der er en stor
mangel på at være sammen og opleve noget sammen. Kan det lade sig
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gøre?
Samtale Nordre Skole til to barselsstillinger. Det bliver den 18. juni fra kl.
14.30->
- Bestyrelsen må meget gerne deltage, så giv lyd, hvis du vil være med.
19.10
5. 20.00 19.11 20.20

Præsentation og konstituering af ny bestyrelse
- Præsentation af medlemmer
Kort præsentation af den nye bestyrelse, som kommer til at bestå af seks
medlemmer fra forrige bestyrelse. Liselotte, Louise, Lene, Ole og MarieLouise fra Nordre samt Stella fra Isenvad.
Velkommen til Søren, som er nyvalgt, fra Isenvad.
- Valg af formand og næstformand
Marie-Louise(Nordre) er valgt til formand
Stella(Isenvad) er valgt til næstformand
- Suppleanters funktion i praksis
Suppleanter får referaterne, men deltager ikke på møderne. Kan indkaldes,
hvis der er mandefald og der er brug for at være flere repræsentanter.
Suppleanter kan også inviteres til SB-dagen i oktober, hvis det giver
mening.
- Jørgen Erik som fast gæst
Godkendt af bestyrelsen
- nedsættelse af udvalg (skolefest og SFO)
Skolefestudvalg Nordre: Ole, Marie-Louise, Liselotte
Eksternt SB-udvalg på tværs af alle skolerne: Ole og Søren eller Stella

Der er ikke et fast skolefestudvalg på Isenvad, men der laves et ad hoc.
SFO- udvalg: Der har ikke været aktuelle sager på nogen af skolerne inden
for de senere år, derfor nedlægges udvalget og i stedet indkaldes der til ad
hoc møder, når der er noget relevant.
Der laves et opslag på begge skolers hjemmeside.
Fra styrelsesvedtægten:

§4
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede
medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet
flertalsvalg.
Mødevirksomhed:
§5
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2 Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der
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19.12
6. 20.2019.13 20.55

behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Det bør sikres, at der ved
behandling af sager, der omhandler SFO, altid er repræsentation af SFOlederen.
Næste års bestyrelsesarbejde
Der står en flaske vin til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer.
Tak for indsatsen og vi glæder os til samarbejdet med den nye bestyrelse.
Tak til Heidi, som indtager rollen igen som suppleant. Efter at have været
inde i bestyrelsen i en kort periode.
Velkommen til Søren, nyt bestyrelsesmedlem fra Isenvad
Kan nogen af møderne gøres virtuelle? Når dagordenen tillader det?
-Møderække (dag, tid og sted)
Rullende mødedage. Kl. 18.30 - 21.30
24. august Isenvad
8. september Nordre
3. oktober – SB-dag Isenvad
5. november Nordre
7. december Isenvad
5. januar Nordre
3. februar Isenvad
4. marts Nordre
8. april Isenvad
3. maj Nordre
2. juni Nordre
-Dagsorden (udseende, medplanlæggere....?)
Bestyrelsen fastholder strukturen på dagsordenen.
Der skal være en mindre beskrivelse af indholdet i et punkt, så man bedre
kan forberede sig.
Der skal fortsat være en fordeling af medplanlæggere på møderne. Og
Marie-louise får også altid dagordenen tilsendt.
Tweed skal være et fast punkt på dagsordenen og gennemgås på
møderne.
-Bestyrelsesdag (skal vi og hvornår?)
3. oktober – SB-dag Isenvad

19.14
7.

-Spørgsmål og punkter til drøftelse fremad
Isenvad: Hvordan vedbliver Isenvad at være et attraktivt førstevalg.
Tweed til AULA
Velkommen til den nye bestyrelse, som består af Liselotte, Louise, Lene,
Ole og Marie-Louise fra Nordre samt Stella fra Isenvad.
Velkommen til Søren, som er nyvalgt, fra Isenvad.
Marie-Louise er valgt til formand
Stella er valgt til næstformand
Skolerne er ved at have fundet en hverdag i fase 2 åbningen.
Der er åbnet for mulighed for fx forældremøder og samlinger, når det er
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20.55 21.00

relateret til skoleaktiviteter.
Cyklistprøven kommer til at ligge på 5. årgang fremadrettet.
Tak til bestyrelsen for indsatsen i år.
Evt.
JE søger en campingvogn, der kan køres med til ude –SFO.

Punkter til kommende møder:
- Kan der laves SGU for udskolingsklasser for de elever, der ikke bliver optaget i I-klasser?
- Specialområdet skal være et fast punkt under både skole og SFO.
- Hvor er vi i forhold til samspillet mellem sundhedspolitik/dobbeltkram og BU-politik?

