Skolebestyrelsesmøde nr. 163

Skolebestyrelsesmøde i Isenvad
onsdag den 2/12 kl. 17.00 – 20.30
BEMÆRK TIDEN!!!
onsdag 2/12 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: Henrik

Pkt: Tid:
17.00
–
17.30
1.
2.

3.

17.30
18.15
18.15
–
18.35

Indhold:

Bilag:

Virtuelt dialogmøde med BU-udvalg

1 stk

Godkendelse af referat
Det bliver næste gang på Nordre skole
Spisning

Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad:
Der er lige nu to PA-elever, det går rigtigt godt med deres aktiviteter. Godt at
have dem i huset.
Ejendomsgruppen har lovet, at der kommer nyt tag på Børnehuset.
Børnene er begyndt at være inde pga. vejret. Flere børn skal lige
lære/genindlære at være inde.
Der er sagt farvel til en pædagog-studerende, der skal tilbage på seminariet.
Der er sagt goddag til ny pædagog-studerende.
Der laves julegaver.
Nordre:
Der er sagt farvel til en pædagogstuderende, og der kommer desværre ikke
en ny. Derfor skal ske en omstrukturering for at lukke hullet.
Udegruppen går godt, men den ene bus skal repareres for at gå gennem
syn.
Der er fortsat en udfordring, at mange forældre ringer ind for at hente deres
børn. Det tager for meget pædagogtid. Der er planer om et forældremøde i
januar, hvor det skal drøftes, hvordan forældre kommer til at bruge Tabulex i
forhold til aflevere og hente børn. På et tidspunkt lukkes telefonen, så er det
kun bliver Tabulex, der bruges. Dette passer med praksis i andre SFO’er.
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- Skole inkl. SGU
Isenvad:
Jul på Isenvad Skole.
Tid til skolehjemsamtaler.
Udskiftning af vinduer.
Der har været møde med kommunale ejendomme vedr. masterplan. Der er
bl.a. et ønske om et nyt håndværk- og designlokale.
Arbejdstidsaftalen for lærere arbejdes der med mellem leder og tillidsmand.
Nordre:
Der har været møde med kommunale ejendomme vedr. masterplan. Der er
bl.a. ønske om nyt ventilationssystem.
Der er udsendt infovideoer på skolens hjemmeside målrettet kommende 0.
årgang. Video om SGU kommer snarest.
Juletraditioner i en coronatid. Fx Lucia udendørs.
Indbrud på kontoret. En computer og 10 julegaver blev taget.
Legepladsen i østfløjen fjernes den 12.-13. dec.
I-klasserne/fodbold har ikke længere adgang til Stadome, da andre skal
bruge den. Hvis der er ledige tider, så kan Nordre få dem tilbudt.

4.

18.35
–
18.35

5.

18.35
–
18.45

6.

18.45
–
19.05

7.

- Forældregruppen
Kan Isenvad-elever i 5.- 6. komme til aftenklubben på Nordre? De er meget
velkommen.
Nyt fra elevråd
Der bliver ikke noget fælleselevråd i kommunen.
Der er endnu ikke valgt formand og næstformand, da corona forhindrer
elevrådet i at mødes.
Status på Corona
Det er sendt breve ud om krav til karantæne, hvis man rejser uden for
Danmark. Se opslag på AULA.
Man er begyndt med et begreb, der kaldes screening, hvor elever skal
testes hurtigst muligt, hvis barnet har været tæt på en positiv, men ikke er
nærkontakt.
Vest-eleverne får lov til at være ind i de store pauser. Men det er på
betingelse af, at der luftes ud før og efter pauserne.
Opfølgning på bestyrelsesbrev og dialogmøde
Tovholderen, skolebestyrelsesformanden fra Engesvang, på brevet har fået
besked på fra avisen, at brevet er for langt og at budskabet skal være mere
klart. Der kigges på indholdet, men det er ikke kommet i avisen endnu.

Det var kort tid, vi havde til to skoler, to SFOer og en børnehave. Vi fik sagt
det, vi havde planlagt. Der var ikke ret mange spørgsmål.
19.05 Opfølgning på temadrøftelser
Der laves samme undersøgelse med forældre og med personalet i skolen,
–
19.25 SFO og ledelsen. Den laves i Børnehaven snarest muligt.
Kort orientering om processen, hvor næste skridt er at trække fælles temaer
ud af de gennemførte undersøgelser.
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8.

19.25
–
20.15

IS:
- Trivsel i fællesskolen: Der er taget hul på arbejdet på mellemtrinnet med ”fra
ydre styring til indre styring” hos eleverne. Dette arbejdes der videre med på
teammøderne.
På personalemødet i januar er arbejdet med tosprogsdidaktik på programmet.
Vi får besøg af kommunens tosprogskonsulent.
- Skolens pædagogiske Platform: I takt med temadrøftelserne, giver det
anledning til at vi genbesøger Skolens pædagogiske platform, som skal
reduceres og konkretiseres. Dette er et længerevarende arbejde.
- Elevsamtaler / Skole-hjem samtaler: Trods Corona inviterer vi til fysiske
skole/hjem samtaler.
- Overgang fra børnehave til skole (Stella): Der drøftes fordelene ved at
fastholde de tidligere overleveringsmøder med forældre, børnehaven og skolen.
Dette overvejes grundigt. Der kommer en konklusion på dette.

NO:
-Godkendelse af opdatering af Værdiregelsæt
(MED har rettet lidt, som ses med kursiv/gennemstreget)

Gennemgang og enkelte rettelser. Bringes på næste SB-møde.
Layout rettes til.
- Orientering og drøftelse af mulig ny madordning
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.)

9.

10.

20.15
–
20.25

Skolebestyrelsen bakker op om den ny skolemad-distributør Skolemad.nu.
Det skal bare i gang ASAP.
Personalesager
Kort info.
Opslag på AULA
Fælles:
Der jules i en coronatid. Det kræver ændring i traditionerne fx udendørs
Lucia.
Kommunale ejendomme har været på besøg for at lave en masterplan i
forhold til renovering.
Nordre:
Forældre skal lære at bruge Tabulex i stedet for SFO´ ens telefon, når
elever skal hentes hjem.
Fra uge 51 er der ingen legeplads i østfløjen, da der skal etableres en ny i
uge 2- 5.
Skolemad.nu skal prøves af. Info sende ud snarest.
Isenvad:
Opsamling på temadrøftelsen fra skolebestyrelsesdagen og processen

1 stk.
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fremadrettet.
20.25
20.30

Evt.

Punkter til kommende møder:
- Drøftelse af mulig udvikling af idrætsprofil
(Evaluering af i-klassetilbuddet - Mulighed for udvidelse af SGU-tilbuddet – andet)
- Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik

