Skolebestyrelsesmøde 175 i Ikast
torsdag den 6/12 kl. 18.00 – 21.30
(HUSK AFBUD AHT. MADEN)
Mandag 6/12 NO

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Lene

Tirsdag 4/1 IS

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren

Onsdag 2/2 NO

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole

Torsdag 3/3 IS

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte

Torsdag 31/3 NO

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise

Mandag 2/5 IS

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise

Onsdag 1/6 NO

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Stella

Afbud: Christian – elevrådsformand, Liselotte, forælder

Pkt:
1.

Tid:
18.00

Indhold:
Spisning

2.

18.30
18.50

Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad
Der er afviklet adventsarr. Æbleskiveboden blev placeret udendørs. God
opbakning.
Børnehaven har været på julevandring. Det er menighedsrådet, der står
for arrangementet.
Torsdag uge 49 er der nissecirkus med opdeling i zoner, så der er god
plads.
Der er kommet ny pædagogstuderende. Virker super god.
Nyansat pædagog starter i januar. Hun er allerede kendt i huset.
Nordre
Der er også kommet ny pædagogstuderende på Nordre. Det er en 3. års
studerende. Det virker meget lovende, og han er kommet godt i gang.
Der skal ansættes en ny pædagog. Det bliver med opstart senest 1.
marts. Opslag kommer ud snarest.
Den 10. dec. gives der besked, om SFO´en får bøgerne fra bibliotekets
Bog-glad-projekt. Der er etableret et rum i SFO´en til ro og bøger.
Kommer der ikke bøger, så kan rummet bruges til noget andet roligt.
1.årgang har været ned og synge for Vestbyens børnehave.
Julearrangement er udskudt til marts Temaet er fortsat jul.
- Skole inkl. SGU
Isenvad
Der er gang i julen på Isenvad skole – over det hele Det er ikke
morgensang med forældre pt for at minimere evt. smitte.
Lucia-optog er både inde og ude. Udendørs er for forældre.

Bilag:

Nordre
En gruppe fra 8a vandt lokalfinale i Edison. Derfor var gruppen med til
Landsfinalen. Det var en mega god dag.
Der har været info-møde for kommende forældre i 0. klasse og
kommende SGU/I-familier. Begge dele var d. 24. nov. Se mere info på
skolens hjemmeside.
Der er frigivet trivsels- og læringsmidler fra staten. De skal bruges inden
1. januar. Der er planer om at købe udstyr til vest-skolegården.
Der er lukket for vandet om aften/natten fra fredag d. 10. dec. og frem til
d. 17. dec. Der skal renoveres vandrør.
Der er pt. et stillingsopslag ud til en ledig stilling i special i indskolingen.
Det forventes at blive med ansættelse pr. 1. marts.
Der er flere coronatilfælde på skolen. Det er mest centreret i få klasser.
Der hidkaldes et testteam til at lave 0-dags-test, når der har været
et/flere coronatilfælde. Poderne er rigtig gode til at håndtere eleverne –
både store og små.
Pga. corona laves der ikke et fælles julearrangement i hallen. Men der
bliver nok en lille virtuelt event. Lige nu arbejdes der på, at det bliver
muligt at afvikle kirkegang fløjvis.
- Forældregruppen
(opfølgning på vælgermødet)
Der er kommet en henvendelse fra Isenvad-forældre vedr. skolebusser.
Det er udfordrende, når sluttidspunktet på skoledagen ikke passer med
den almindelige skolebussen. Det er træls, når info kommer ud meget
sent, fordi familierne ikke kan nå at arrangere hjemkørsel.
Ole og Marie Louise deltog i vælgermøde i Brande arrangeret af bl.a.
HLF. Der var meget lille opbakning fra skolebestyrelserne og lærere i
kommunen til mødet.

3.

4.

19.00
–
19.10

Uddannelsesmessen var et super godt arrangement.
Nyt fra elevråd
Elevrådet vil gerne have mobiltelefon-politikken taget op igen.
Elevrådet foreslår, at eleverne i overbygningen skal have deres telefon i
pauserne, men telefonerne skal være låst inde i lektionerne.
Noah har lavet en undersøgelse ift. hvad eleverne mener om, at de kan
få deres telefoner i pauserne. Der er meget stor opbakning til elevrådets
forslag.

Punktet tages op på næste skolebestyrelsesmøde.
19.10 Opsamling på diverse:
–
a. Skolefoto - IS+NO
20.00 Isenvad: Odense Foto – det var en blandet oplevelse. Stella og Søren
undersøger ved forældre, hvad andre forældre oplever.

Nordre: Vision Fotografi – det fungerer fint med bestillingen. Det er
underligt, at man skal betale for returporto, selvom man har afbestilt
fotopakken.
b. SkoleHjemSamtaler(SHS) - IS+NO
10 minutter er for kort tid, hvis der sidder flere lærere. Det er mere
passende med 15 minutter. Men organiseres SHS som cafe-model, hvor
lærerne sidder alene, så det fint med 10 minutter ved hvert fag.
I Isenvad er der sat 20 minutter af til en SHS. Det passer fint.
c. Skolefester - IS+NO
Isenvad – der er først skolefest i maj. Kim vil gerne drøfte, hvordan
skolefesten skal se ud i fremtiden. Meget gerne med deltagelse af
personale og skuespil ved. eleverne. Det plejer at være en
tovholdergruppe, som står for at arrangere skolefesten. Kim undersøger,
om der ligger en drejebog for skolefest.
Nordre – 7. april op til påskeferien. Der er forskellige arrangementer –
lavet af eleverne. Skolefestudvalget er Ole, Louise og Liselotte. Punktet
bringes på februarmødet.
d. Hygiejnetilsyn i Børnehuset
Der er meget få bemærkninger til hygiejnen i Børnehuset. De få
bemærkninger, der var, drejede sig især på gulvene, som visse steder
er meget slidte, så der er behov for nye gulve. Der skal anvendes
forklæde og engangsunderlag, når børnene skal skiftes. Det anbefales
desuden, at alle vandhaner bliver med sensor.
Kaffe
5.

20.15 Temadrøftelse - opfølgning
–
a. Generel status på temaarbejdet – IS
20.45 Der arbejdes på en kommunikationsstrategi.
b. Status fra udvalg om forældredrøftelserne – IS
Stella, Lotte, Søren og Kim arbejder på at lave en folder for børnehave,
SFO og skole. Lige nu samles der materiale ind og forældre kan byde
ind med hjælp til fx layout. Der er planlagt et nyt møde – og her er Alan
også med.

6.

c. Opfølgning på SFO - NO
(herunder børnetal)
JE gennemgik børnetallene og der er god fremgang i antallet. Dejligt og
godt gået.
20.45 Status på sundhedspolitik
–
- Dobbelt-KRAM og ”plakat”
21.15 Kort orientering om den nye tekst. Men på grund af tidspres udsættes
punktet til kommende SB-møde.
Isenvad arbejder på at lave et tilsvarende dobbelt-KRAM.

x

7.

21.15
–
21.25

Personalesager
- Orientering
Ændring af vikardækningen i et barselsvikariat. Heldigvis var det muligt
at få fat i en lærer, som allerede er kendt i huset.
Orientering om sygemeldt medarbejder.
Opslag til AULA
 Der er gang i julerierne på begge skoler. Og der er taget højde
for at minimere smitterisikoen.
 Adventsarrangement, nissecirkus og julevandring i Isenvad dejlige traditioner.
 Evaluering af skolefoto på begge skoler.
 Opsamling på indsatser: Isenvad skole, SFo og børnehus er ved
at få lavet en folder og børnetallet i Nordre SFO er steget
markant.
 Der arbejdes videre på sundhedspolitikken dobbelt KRAM på
begge skoler.
 På Nordre Skole er der lukket for vandet om aften/natten fra
fredag d. 10. dec. og frem til d. 17. dec. Der skal renoveres
vandrør.
 Der har været infomøde for SGU/I-klasser. Se PP på skolens
hjemmeside https://ikastnordreskole.aula.dk/

21.25
21.30

Evt.

8.

Punkter til kommende møder:

