Skolebestyrelsesmøde nr. 167
Referat

Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail)
onsdag den 3/3 kl. 18.30 – 21.30
Torsdag 8/4 I

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise

Mandag 3/5 N

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise

Tirsdag 2/6 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

Afbud: Elevrådet

Pkt: Tid:
1.
2.

18.30
–
18.50

Indhold:
Godkendelse af referat
Godkendt virtuelt
Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad børnehave/SFO:
Der har været et hygiejnetilsyn i børnehaven. Det får alle børnehaver i
kommunen. Der kommer feedback fra sundhedsplejen.
Der er pt en ekstra medarbejder. Hun kommer fra Ikast Svømmecenter og er
udlånt så længe, der er nedlukning.
Pædagog-studerende er opsagt i praktikken.
Fra uge 10 kommer der er en ung pædagogstuderende i 6 uger.
SFO´en har haft affaldsindsamlingsdag. God oplevelse.
Børnehusets bus er erstattet af en 7 personers bil.
Nordre SFO:
Der er sket en omstilling og ombygning i SFO´en. Målet har været at samle
special i en enhed og almen i en enhed. Det har betydet, at to-tre special-elever
er kommet tilbage til SFO. Man blev færdig med omstillingen før deadline d. 1.
marts. Godt gået.
Pædagog er vendt tilbage efter barsel. Dejligt.
Vedr. temadrøftelser og faldende børnetal pga corona, så er der fortsat en stor
opmærksomhed også fra politikerne. Der er planer om at lave eftermiddags/aftenevents, så der skabes fokus på, hvad det er SFO´en kan tilbyde.
Der afventes og håber på en positiv tilbagemelding i forhold til masterplanerne,
så der bliver mulighed for en ombygning af SFO´en, som skal skabe en mere
sammenhængende SFO. Hvis ikke der kommer midler, så må bestyrelsen
sammen med SFO-personalet tænke nyt.
- Skole inkl. SGU
Isenvad:
Vi har valgt af fastholde den samme skemastruktur, der er etableret siden
december. Fokus har været og er stadig på at skabe færrest forandringer i
skoledagen både for elever og personale. Det er godt med en genkendelig
struktur.
Der er kommet få elever fra 6. klasse i skole et par dage om ugen. Dette giver en
bedre trivsel.

Bilag:
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Der er generel fokus på trivsel og fællesskab både i den fysiske og virtuelle
undervisning.
Der planlægges MUS, som afvikles fra 10/3-26/3
Der er imellem ledelse og TR ved at blive lavet en skoleplan, som omhandler
lærernes arbejdstidsaftale. A20
Isenvad skole har søgt puljemidler til at udvikle udeskole, større brug af grønne
arealer og cykelpark. Det er skoleafdelingen, som laver en prioritering af
projekterne.
Nordre:
Den nye legeplads i øst er klar til at blive taget i brug fra mandag d. 8/3.
MUS er afviklet på lærer- og TAP- siden.
Der er søgt om puljemidler til et pædagogisk, sansemotorisk miljø. Herunder en
snoezelrum og motorik-rum samt uddannelse af personalet. Der er også søgt
puljemidler til et neurofeedback-tilbud, som indeholder uddannelse og udstyr.
Desuden er der søgt om, at der sættes midler af til indsatser i den boligsociale
helhedsplan, som laver initiativer fx på Stadion Alle. Der er også søgt om midler
til et mobilt undervisningsrum, som bl.a. kan bruges i naturen.
Påbegyndt samarbejde mellem Isenvad og Nordre for 6. årgang.
Der er lavet en tidsplan, som snart deles med forældre på 6. årgang.
Der arbejdes med at lave en skoleplan på linje med andre skoler.
Der er ved at blive trukket af på kommende 7.i., som bliver en stor klasse. Der
har også været ansøgning til kommende 8.i, som bliver fyldt helt op.

3.

18.50
–
19.00
19.00
–
19.25

- Forældregruppen
Intet.
Nyt fra elevråd
Intet
Status på Corona
Der er etableret testcenter/næsepodning i Sentrum i Isenvad for personalet og
elever, der møder ind og er over 12 år.
På Nordre Skole er der mulighed for at blive testet i den tidligere tandklinik. Det
er for personalet og elever over 12 år.
Der er nu mulighed for, at personalet kan etablere trivselsgrupper, hvor en
lærer kan mødes/gå en tur med op til fire elever.
Elever, der er mellem 12-15 år, skal have samtykke fra forældrene i forhold til
næsepodning. Elever, der er 15 år, skal selv give samtykke. Det er den korte
næsetest, der bruges fra torsdag d. 4. marts.
Der er brug for, at der er også er fokus på trivsel og samvær, da eleverne er ved
at være godt slidte i forhold til motivation og engagement.
Skolerne får midler fra regeringen til at skabe øget trivsel og læring. Midlerne

Skolebestyrelsesmøde nr. 167
Referat
skal bruges inden sommerferien.
Sprit og værnemidler dækkes af en central konto. Andre udgifter skal der
ansøges om dækning af.
4.

5.

19.25
–
19.30
19.30
–
19.40

19.40
–
20.00

6.

20.15
–
21.15

Opfølgning på temadrøftelser
Der er ikke så meget nyt pt, da det ikke er muligt at møde fysisk. Derfor afventes
den mulighed.
Muligt medlem til ungebestyrelsen
- Har vi en interesseret ud fra beskrivelsen?
Beskrivelse fra ungeleder, Søren Pedersen:
Vil du være med til at styrke ungelivet i Ikast-Brande?
Ungebestyrelsen består af forskellige repræsentanter, som alle ønsker at udvikle og skabe gode
tilbud til unge i kommunen. Ungebestyrelsen er bestyrelse for 10. klasses centeret (IUC), IkastBrande Ungdomsskole, Heltidsundervisningen og Ikast-Brande Ungdomsråd (IBUR).
Vi mødes cirka 8 gange årligt til bestyrelsesmøder, hvor vi drøfter forskellige aktuelle emner. På
nuværende tidspunkt har vi fokus på at fortælle historien om et attraktivt 10. klasses tilbud og
skabe et bæredygtigt Ungdomsråd, som kan være et samlingspunkt for kommunens unge. I
Ungebestyrelsen mødes både ledere, medarbejder og kommunens unge i øjenhøje for at skabe
vækst og trivsel for kommunens unge. Vi bestræber os på at betyde noget og gøre en forskel ved
at understøtte ungeområdets aktører.
Du får indblikket bag om det kommunale arbejde på ungeområdet og får som
ungebestyrelsesmedlem reel indflydelse på beslutninger, samt muligheden for at gøre en positiv
forskel med ideer og engagement.
Vi håber, at dette kan vække din interesse. Der er rig mulighed for at komme med indspark og få
indflydelse på, hvordan vi i Ikast-Brande kommune arbejder med et stærkt ungdomsliv.

Der er god mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i ungebestyrelsen, og
der er ønske om nye kræfter.
Bestyrelsen Nordre og Isenvad takker for tilbuddet, men har mest lyst til at
lægge kræfterne i skolebestyrelsen for Nordre og Isenvad.
Orientering om Ikast Complete
- Seneste udvikling i Sportscampus Ikast Brande
BN viser inspirationsvideo for projektet.
Det er vildt spændende ud.
Der skal søges midler hjem til projektet.
Der lægges op til, at de omkringliggende institutioner og foreninger sender en
med-ansøgning, som støtte til projektet. Denne rundsendes til bestyrelsen
snarest til respons.
IS:
- Godkendelse af budget 2021 fra budgetudvalget (rammebeløbet)
Alle tal er ikke helt på plads for at godkende skolens budget. Vi mangler den
præcise overførsel.
Børnehusets budget er klar til godkendelse.
Børnehuset overfører ca. kr. 400.000, som har gjort det muligt at investere i en
ny bil.
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet)
- Planlægning af næste skoleår

1
1
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(tildeling, normering, klasser)
Når budgettet er færdigt, ses der på normeringen.
Personalet er inviteret til MUS samtaler, som skal danne grundlag for planlægning af
næste skoleår.
Der arbejdes på at lave en ny skoleplan, som skal beskrive Isenvad Skoles
arbejdstidsaftaler for lærerne.
Elevtallet er stigende for kommende skoleår.

- Opdatering af principper. HB forbereder forslag til princip for kommunikation
mellem skole og hjem.
Fra forældrene efterspørges der, hvordan eleverne kan få mulighed for at lade deres
computere op i løbet af dagen.
HB: Der må gerne være et opdrag i at huske at lade sin computer op hjemmefra, men
har en elev glem det, skal der være mulighed for at lade op på skolen, og deltage i
undervisningen.
Fra forældrene: - Er det muligt, at etablere gå areal langs hegnet til Børnehaven, så
fortovet kommer på den anden side af parkeringspladserne?
Multibanen bliver 14 dage forsinket, pga. at firmaet har lavet en fejl i opmålingen.

NO:
- Planlægning af næste skoleår
(tildeling, normering, klasser)
Skolen har netop fået beregningsarkene på kommende skoleår.
Vi afventer de sidste meldinger i forhold til, om der bliver to eller tre 9. klasser.
9.i kan blive lille, det kan kalde på et tættere samarbejde med de øvrige klasser
på årgangen.
Samlet ser der ud til at være en elevtilgang til kommende skoleår. Det kan
betyde, at der er en ekstra lærerstilling. Der er en lille øgning i
pædagogressourcen.
Kort info om special: Der vil i kommende skoleår være fire specialklasser. En i
øst, to i midt og en i vest. Det samme gør sig gældende i forhold til baser. Der
mangler plads i midtfløjen til den nye specialklasse, derfor bliver der behov for
at se på tandklinikken, som lige nu står tom. Det kan fx være til en specialklasse
eller personaleforberedelse.
Skoleafdelingen har besluttet, at skolerne skal holde mellem 5-15% af
inklusionssummen tilbage til tid til ledelse og administrativt arbejde.
Alle skoler har fået tildelt ”lærermillioner”, som skal komme eleverne til gavn.
Det kan bruges til ansættelser af forskellige fagligheder.
Gennemgang af timefordelingsplanen, som blev godkendt.
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7.

21.15
–
21.25

8.

9.

21.25
21.30

- Opdatering af principper
Opdatering af principper. Bl.a. skole-hjem samarbejde, DSA, udlånsmaterialer.
Personalesager
Kort orientering om nyopereret personale på Nordre.
Der er ansat en lærer i en fast stilling på Nordre.
Der er pt et ledigt barselsvikariat på Nordre. Den er ikke besat endnu, men der
er kommet kvalificeret ansøger.
Orientering om anden personalesag på Nordre
Opslag til AULA
 Der gives snart tilbagemelding på optag i kommende 7.i.
 Personale og elever over 12 år har mulighed for at blive næsepodet to
gange om ugen på skolerne.
 Skolerne kan etablere trivselsgrupper for elever, der har det svært i
coronaskolen. Altså op til fire elever og en lærer/pædagog, som kan
mødes udendørs i kort tid.
 Der er spændende og store planer om Ikast Complete, som er en
relancering af ideerne for Sports Campus.
 Skolerne har søgt puljemidler til forskellige indsatser. Bl.a. mobilt
undervisningslokale, neurofeedback-udstyr, udeskole, pædagogisk og
sansemotorisk rum/snoezelrum.
 Opdatering af principper. Bl.a. skole-hjem samarbejde, DSA,
udlånsmaterialer.
Evt.
Skolefesten på Ikast Nordre Skole er aflyst pga. corona-restriktioner

Punkter til kommende møder: Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik

