Skolebestyrelsesmøde nr. 163
Referat

Skolebestyrelsesmøde i Nordre
torsdag den 5/11 kl. 18.30 – 21.30
torsdag 5/11 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

mandag 7/12 I

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Stella

Tirsdag 5/1 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren

onsdag 3/2 I

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole

torsdag 4/3 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte

Torsdag 8/4 I

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise

Mandag 3/5 N

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise

Tirsdag 2/6 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

Afbud: kn, elevråd

Pkt: Tid:
1.
2.

18.30
18.50

Indhold:
Godkendelse af referat
Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad SFO og børnehave:
Det går godt personalemæssigt. Der kommer en ekstra studerende, så
der er to studerende i børnehaven.
I SFO-en er der også en ekstra person i 8 uger.
Børnehaven er fortsat meget udendørs. Men der er begyndt at komme
flere indendørsaktiviteter.
Legekunstprojektet er afsluttet.
Det årlige adventsarrangement er aflyst pga. COVID 19
Nordre SFO:
SFO-en får ikke en pædagogstuderende fra 1. dec. Kan der mon findes
en anden?
Udegruppen er veletableret og der er god respons fra forældre.
Julemarked og bedsteforældredag aflyses pga. COVID 19
Luciaoptog er det planen at gennemføre – men udenfor.
- Skole inkl. SGU
Isenvad Skole:
Der er gang i elevsamtaler og skolehjemsamtaler.
Covid fylder fortsat meget i skolens hver dag.
Juletraditioner laves i det omfang de kan tilpasses COVIDretningslinjerne.
Nordre Skole:
Der er lavet en aftale med et legepladsfirma i forhold til etablering af ny
legepladsen i øst. De sidste småting skal på plads, så kan der laves en
tidsplan. Legepladsen er nok ikke klar i 2020, men i starten af 2021.
Ny arbejdstidsaftale er landet for lærere, pædagoger og for pedeller.
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Kort status på elevtilgang.
Skolen har samarbejde med forskellige klubber, ungdomsuddannelser
etc., hvor de kommer på skolen, nu hvor det er svært at komme til
aktiviteter uden for skolen og på tværs af skoler. Fx kidsvolley,
gæstelærere, teatergrupper, koncerter.
Tandlægen flytter ud i uge 46.
Renovering er i gang i forhold til nye toiletter, håndvaske og gulve i
udvalgte lokaler i midt og vest.
- Forældregruppen
Engesvang Skole har taget initiativ til at lavet et fælles arbejde i forhold til
gøre opmærksom på, at folkeskolerne er presset i forhold til
kerneopgaven.
Gruppen kan være opmærksom på, hvem og hvor gruppen kan gøre
deres indflydelsen gældende. Måske er det slet ikke politikerne og
pressen

3.

4.

5.

6.

Specialklasser og baser mangler info omkring den nye måde at køre
dialogmøder/statusmøder. Der sendes ud til alle forældre.
Nyt fra elevråd
Intet nyt, da elevrådet har svært ved at mødes nu, hvor

19.00
–
19.10
19.10 Status på Corona
Der laves ikke de sædvanlige møder for nye 0. kl.- forældre og I–
19.25 klasserne, i stedet laves der videoer. De lægges på skolens hjemmeside.
Kan der skabes mulighed for stille spørgsmål, nu hvor der ikke er et fysisk
møde.
Der har været et tilfælde af COVID i en familie. Det har berørt 4. og 9.
årgang.
Vil bestyrelsen opfordre forældrene til at bære mundbind i børnehaven?
Svaret er nej, vi følger fortsat de gældende retningslinjer..
På Nordre skole er alle skolehjemsamtaler på TEAMS.
På Isenvad er det fysiske skolehjemsamtaler.
Kort orientering i forhold til mundbind.
På alle skoler i IBK har været dialog med sundhedsplejersken for bedst
muligt at holde fast i retningslinjerne efter en lang periode med covid 19.
19.25 Høring ang ny styrelsesvedtægt
–
(se bilag med rettelser)
19.45 Gennemgået.
Skolebestyrelsen vurderer, det er fornuftige ændringer, der er lavet til
styrelsesvedtægterne.
19.45 Orientering om den pædagogiske læreplan i børnehaven
Gennemgang v. Alan
–
20.15 Et gennemgående tema er nærvær. Det er pædagogernes primær
opgave at være sammen med børnene og derfor prioriteres det, hvem og
hvilke personaler, der deltager i fx møder og udefra kommende indsatser.
Emner fra planen tages løbende på personalemøder. Hele planen skal
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Kommer
fra Alan
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revurderes om to år.
Kaffe
7.

20.30 Opsamling på temadrøftelse fra bestyrelsesdag
Nordre SFO vil lave forskellige tiltag for at flere elever tilvælger SFO. Det
–
20.50 kan fx være en temadag for en hel klasse. Det vil være godt, hvis SFO´en
kan lave noget andet end det, børnene kan lave derhjemme. Der vil være
en indsats i løbet af foråret.
Ledelsen og tr/AMR på Isenvad har haft møde ud fra temaet fra SBdagen, ud fra de forskellige emner der blev drøftet på SB-dagen. Det er
tanken, at der blandt andet bliver sat fokus på kommunikation.
Der er nyt møde i ledelse og tr/AMR mandag i uge 45. Der sendes en
plan til SB, når den er landet. Der er brug for, at planen bliver konkret og
der ikke går for lang tid.
SB vil gerne inddrages, hvis der er brug for input.

ekst
ra

8.

Drøftelse af dagsorden til BU-dialogmøde 2/12
Forslag til punkter:
SGU, inklusion, baser og specialklasser, udegruppe, personalets
arbejdsvilkår, corona, samarbejdet mellem Isenvad og Nordre.
Send gerne flere punkter til BN.
Mødet er virtuelt.
20.50 IS:
- Orientering om Personalesituationen. Hanne orienterer kort.
–
21.15 - Orientering om indsatser i mellemtrin/indskoling. Der er gang i
trivselsindsatser ud fra trivsel i fællesskolen.
- Orientering om fornyelse af principper. UDSAT.
NO:
- Status på personalesituation i skole og SFO
Kort orientering om et par vikariater på lærersiden.
Kort info om personalesituationen i SFO. Der er lige nu en overforbrug på
løn.
- Orientering og drøftelse af mulig ny madordning (udsat)
Tjek ud på: https://cafelindbjerg.dk/vare-kategori/skolemenu/
(Det er den menu han har lige nu, designet kommer til at se anderledes ud når han kommer over
til vores løsning.)
Hvis tid:
- Drøftelse

9.

21.15
–
21.25
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af mulig udvikling af idrætsprofil (udsat)
(Evaluering af i-klassetilbuddet - Mulighed for udvidelse af SGU-tilbuddet
– andet)
Personalesager
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Opslag til AULA
 Ny legeplads på vej til øst-fløjen på Nordre Skole. Etableres nok i
slut 2020 eller start 2021.
 Flere traditioner bliver aflyst eller ændret, så COVIDretningslinjerne kan overholdes. Fx luciaoptag udendørs eller
præsten kommer på skolen.
 Der afvikles skolehjemsamtaler på begge skoler i perioden mellem
efterårsferien og jul.
 Tandlægen flytter ud af Nordre Skole i uge 46 for at komme i nye
og større lokaler på Sjællandsgade i Ikast.
Nordre


21.25
21.30

Der kommer info-videoer til nye forældre i 0. klasse i stedet for et
fysisk møde. Det samme gælder info-møde for kommende Iklasseelever.


Isenvad
Kort status på udløbere af temadrøftelserne
Evt.
Der er omfotografering d.13.-11 kl. 09:00-11:00. Her kan SBmedlemmerne komme forbi til fotografering på Nordre Skole

Kan SB-mødet flyttes til d. 2. dec. efter Perler på snor. Der sendes
besked ud, om mødet
Punkter til kommende møder:
Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik
Godkendelse af opdatering af Værdiregelsæt
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