Skolebestyrelsesmøde nr. 166
Referat

Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail)
onsdag den 3/2 kl. 18.30 – 21.30
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: Louise og Henrik M.

Pkt:
1.
2.

Tid:

18.30
–
18.50

Indhold:
Bilag:
Godkendelse af referat
Godkendt af bestyrelsen
Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad:
80% belægning i børnehaven.
Der er kommet en medarbejder fra svømmecenteret, da der ikke er gang i
svømmecenteret lige nu. Hun hjælper med rengøring og pædagogisk
arbejde.
Der har været nødundervisning i SFO´en. Der har været en høj
belægning.
Nordre:
Corona har betydet, at der ikke har været ret mange børn på almen
området. Der har været en del børn fra specialområdet.
Der har været ressourcer til at arbejde med den nye struktur.
Planen er, at den nye struktur træder i kraft pr. 1. marts. Der er gang i en
fysisk omstilling. Pedellerne er på den praktiske del af opgaven.
I forhold til genåbningen for 0.- 4. klasse pågår der et arbejde i forhold til
at få afdækket behovet og muligheden for at leve op til restriktionerne.
- Skole inkl. SGU
Isenvad Skole:
Siden sidst har den stået på nødundervisning af de fremmødte elever,
samt virtuel undervisning og hjemmeskole. Der har været mulighed for
virtuel kontakt med alle elever, da alle har haft deres pc´er med hjemme.
Der har været mulighed for at hente materialer på skolen. Der har været
både virtuel og fysisk støtte til de elever med særlige behov.
Lige nu arbejdes der med at planlægge, hvordan skolen skal tage imod 0.
– 4. klasse fra mandag d. 8. feb.
Der laves en ny foldboldbane/bandebane i samarbejde med
idrætsforeningen og borgerforeningen. Den forventes færdig 1. april. 21.
Nordre:
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Der har været gang i hjemmeundervisning og nødundervisning for
fremmødte elever.
Afslutning af indskrivning af 0. klasse. Der kommer to store 0. klasser i
21-22.
MUS er afviklet, hvor der bl.a. er fokus på trivsel og planlægning af
kommende skoleår.
Ny lærer er ansat og er startet op i en corona-nedlukning.
I forhold til SGU er der god søgning til kommende 7. årgang. Der er også
søgning til kommende 8. årgang.
Det har ikke været muligt at afvikle prøvetræninger som tidligere. Vi
håber at det bliver muligt, men ellers vil der være øget dialog med
trænere i optagelsesprocessen.
Der blev flaget på halvt mandag i uge 4, da der var en forælder i 0.
klasse, der døde efter længere tids sygdom.

3.

- Forældregruppen
Intet nyt
18.50 Nyt fra elevråd
Intet nyt
–
19.00
19.00 Status på Corona
Dejligt at vi nu får elever igen
–
19.20 Der er godt gang i planlægningen af den gradvise genåbning.
Da der er lidt forskellige udmeldinger i pressen, kan der være lidt
forvirring i forhold til hvilke krav/forventninger, der er gældende.
På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for afkortning af
skoledagen, og der skal så vidt muligt være fuld fagrække.
På Nordre bliver der sendt info ud vedr. nye skemaer fra personalet. Der
planlægges med få-lærer-princip.
På Isenvad bliver der også skemaændringer, så der er få voksne pr. hold.
Begge steder er der en opdeling, så hold/klasser ikke blandes. Det
gælder i undervisningen og i frikvartererne.
I SFO´en skal børnene deles op klassevis, så vidt det er muligt. Der er
aftalt en model for dette med skolechefen, ud fra de rammer vi har.
Generelt vil bemandingen være anderledes i skolerne pga den nye
opdeling, så bestyrelsen appelerer til forståelse for at hverdagen vil være
anderledes. Personalet vil, som ministeren lægger op til, prioritere det
faglige og det sociale efter behovet i den enkelte klasse.
Der er generelt en samfundsbekymring for eleverne og deres trivsel.
Hvordan kan skolen støtte de elever, der er ramt af, at det efterhånden er
lang tid, hvor eleverne ikke har været i skole?
Det er efterhånden svært at holde gang i hjemmeskole, hjemmearbejde,
dagene ligner hinanden – både hverdag og weekender – og familierne
kan være pressede i de nuværende forhold.
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Ide om at bestyrelsen sender en opmuntrende og anderkendende besked
til børn, forældre og personale blev drøftet. Byd ind med gode forslag.
Skolernes flowchart (infoark) vedr. smitteopsporing opdateres efter de
nye retningslinje.
4.

19.20 Opfølgning på temadrøftelser
Fra Nordre SFO er der ikke så meget nyt, men der arbejdes med den ny
–
19.40 struktur. Lige nu er der især fokus på hverdagen i en corona-nedlukning
og nu genåbning.
Isenvad: Arbejdet med temadrøftelserne er blevet vendt i TRIO´en og
besluttet at vente et par møder med det videre arbejde, da fokus har
været på Corona-nedlukning og nu genåbning. Status er, at hver enkelt
afdeling skal arbejde videre med temadrøftelserne, når der ikke længere
er corona-skole og sfo. Der er en bevidsthed om, hvad der skal arbejdes
med fremover, og det bliver at finde de lavthængende frugter først. Dette
har ledelsen taget fat på i forbindelse med kommunikationen, og her er
der bl.a. et samarbejde med Ikast Avis. Der har været en artikel med en
elev vedr. virtuel undervisning, og der kommer en artikel igen vedr.
genåbning.

5.

6.

Den information kan med fordel sendes ud til forældrene
19.40 Forældreundersøgelse
Kort om forældreundersøgelsen, som skolerne ikke har været involveret i
–
19.50 denne gang.
Hvordan vil skolebestyrelsen arbejde med undersøgelsen?
Isenvad ligger rigtig godt i forældretilfredshedsundersøgelsen, Nordre
ligger lavere.

20.15
–
21.15

Drøftelsen fortsætter under hver skole.
IS:
- Godkendelse af budget 2021 fra budgetudvalget (rammebeløbet)
Punktet er udsat til næste møde. Der var gennemgang af normbudgettet.
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet)

link

1

1

- Forældreundersøgelse
Isenvad Skole ligger højt i forældretilfredshedsundersøgelsen. Der blev
talt om værdien af undersøgelsen. Hvad kan den bruges til, når den ikke
er sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Hvordan kan vi som
skole bruge den?
- Foreløbig status på næste skoleår
(tildeling, normering, klasser)
Kort orientering om tildeling og normering. Der er elevstigninger i
kommende skoleår.

1
1

Skolebestyrelsesmøde nr. 166
Referat
- Opdatering af principper
Der ryddes op og revideres i principper og retningslinjer. Der vil være 1-2
principper til gennemgang på de efterfølgende møder.

NO:
- Foreløbig status på næste skoleår
(tildeling, normering, klasser)
Kort orientering om kommende 0. årgang, elevtal og forventede klasser
og antal stillinger i kommende skoleår.
Der vil være nogenlunde samme besparelse i kommende skoleår som
tidligere.
Gennemgang af timefordelingsplanen. Skal behandles i udvalg på skolen.
Derefter skal timefordelingsplanen godkendes af bestyrelsen.
- Godkendelse af budget 2021 fra budgetudvalget (rammebeløbet)
Gennemgang og godkendt af bestyrelsen
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet)
Gennemgang og godkendt af bestyrelsen
Der har været udmeldinger fra SFO pga. corona. Det kan mærkes.
- Forældreundersøgelse
Bestyrelsen vil gerne melde tilbage til bl.a. skoleafdelingen, at det vil være
ønskværdigt, at forældretilfredshedsundersøgelser består af de samme
spørgsmål fra gang til gang, så det er muligt at sammenligne
undersøgelserne.
Bestyrelsen tager undersøgelsen til efterretning. Da timingen er coronapræget, så vil bestyrelsen prioritere at forholde sig til næste
forældreundersøgelse.
- Opdatering af principper
Fortsættelse af arbejdet med opdatering af principper. Vi er nået til princip
nr. 6. Det genbesøges til næste SB.
7.

8

21.15
–
21.25

Personalesager
Orientering.
En ledig fast stilling slås op.
Opslag til AULA
- Lige nu planlægger skolerne skemaer for 0.-4. kl., som møder ind fra
uge 6. Sfo´en er også ved at planlægge, hvordan man vil tage imod
eleverne.
- Pga. Corona-restriktioner har det ikke været muligt at arbejde ret
meget med temadrøftelserne. Det gør sig gældende for både Isenvad
Skole og Nordre SFO.
- Behandling af forældreundersøgelse. Se den på:
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkendebrugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/.

-

Gennemgang af budget på Nordre – både for skole og SFO. Begge er
godkendt af bestyrelsen.
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-

9.

21.25
21.30

Begyndende planlægning af kommende skoleår. Herunder elevtal,
optag i I-klasser, antal stillinger og fagfordeling.

Evt.
Hvad med skolefesten d. 25. marts på Nordre, og 28. maj på Isenvad?

Punkter til kommende møder: Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik

