Skolebestyrelsesmøde 176 (virtuelt – se link nederst)
Tirsdag den 4/1 kl. 18.30 – 21.30
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:

Pkt:
1.

Tid:
18.30
18.50

Indhold:
Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
Isenvad:
Personalet i Isenvad Børnehus er ramt af corona. Der findes løsninger
Der har været nødpasning i SFO før og efter juleferien. Der har ikke været
børn i pasning mellem jul og nytår.
Nordre:
Der var samarbejde med Hyldgaard omkring pasning i juleferien pga.
vandrørsrenovering på Nordre. Det fungerede fint.
Mange børn fik andre pasningsmuligheder i og omkring juleferien, derfor var
der en god personaledækning, da der stort set ikke var børn mellem jul og
nytår. Det gav så mulighed for at lave andre/praktiske ting.
Pædagogmedhjælper er stoppet pga. af højskoleophold. Der kommer en ny
pædagogmedhjælper i uge 1.
Der er flere stillingsopslag ude. Det er en fuldtidspædagog og to
deltidspædagog. Bestyrelsen må gerne deltage i samtalerne.
SFO en har fået bøgerne fra Biblioteksprojektet Hit med bogen. Så nu skal
der laves en læsehule. Arbejdet er gået i gang.
Pædagog har 25 års jubilæum. Fejres til marts – håber corona ikke vil
spænde ben for det arrangement.
21. januar skal der afvikles endnu en trivselsdag. Det er den samme
keramiker, der står for oplægget.
Forældre kan igen – ikke komme ind i SFO´en
- Skole inkl. SGU
Isenvad:
Det har været en fin december, selvom der ikke kom en fælles
juleafslutning.
Der blev lavet en fin plan for nedlukningsperioden.
SFOen har taget imod elever, der var i fremmøde. Lærerne fjernunderviste.
På fredag starter fem nye elever i rullende indskoling.
Indgange og udearealer er delt op jf. corona-anbefalingerne.
Nordre:

Bilag:

Der var 40-50 elever i fremmøde i nedlukningsperioden op til og efter
juleferien.
Der har været coronasmitte blandt både personale og elever henover julen.
Der er lavet planer for skolegang, hvor der er taget hensyn til
retningslinjerne. Det er en særlig opgave, fordi Nordre har en idrætsprofil, da
der er mange blandede hold.
Testrutinen er ændret i forhold til de nye retningslinjer. En ugentlig test på
skolen og en hjemmetest.
Der er samtaler til en lærerstilling d. 13. januar fra kl. 16. Ole deltager, Marie
Louise undersøger, om hun kan.
Der samles ideer til puljeansøgninger.
Der er købt en multibane, den sættes først op, når der er etableret ny asfalt
– en gang.
Der udskiftes lamper flere steder på skolen samt varmeanlæg i festsal og
bibliotek.

2.

18.50
–
19.00

19.00
–
19.30
3.

- Forældregruppen
Uniq-foto har været helt fantastisk foto-firma. Måske være en god ide til
kommende fotografering.
Dejligt at skolen åbner – det er vigtigt for børnene og familierne.
Nyt fra elevråd
Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste SB-møde
Fælleselevrådsmødet er udskudt til d. 22. februar. Der skal bl.a. arbejdes
med BU- politikken. Der er forberedelse til fælleselevrådsmøde, så det
kommer nogle af elevrådsmøderne at gå med.
Mobilpolitik
- Drøftelse af forslag fra Elevråd om forsøg med pausemobiler i Vest

SB drøftede punktet. Opfølgning senere.
19.30 Kvalitetsrapport
–
- Kort drøftelse af afsnit og formulere stikord til indlæg fra SB
20.00
Isenvad:
Kim og Lotte sætter sig sammen og retter kvalitetsrapporten til.
Stikord til bestyrelsens udtalelse.
- Bestyrelsens arbejde i forhold til bedre overgang mellem indskolingen
og mellemtrinnet, så børnene er bedre klædt på.
- I rullende indskoling kan der være op til et års forskel i skolegang, når
eleverne samles i en klasse til mellemtrinnet. Derfor foregår der en
individuel vurdering af hvert barn i forhold til, om de skal have et år
mere i indskolingen. Teamet på både indskoling og mellemtrin
forholder sig samtidig løbende til, hvordan der bedst tages højde for
forskellen i elevernes alder, modenhed og længde af skolegang.
- samarbejde mellem Nordre/Isenvad, så overgangen bliver lettere.
- Under coronanedlukningen blev der stillet store krav til børn og
forældre, hvis de eleverne selv skulle følge en struktur. Især hvis
forældre skulle arbejde – uanset om det var hjemmefra eller ej.
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-

Lokalsamfundet er det største aktive. Der er et fundamental tryghed
og sammenhold. Børnene kender hinanden, de voksne,
samlingspunkter, begivenheder etc. Det er en kæmpe styrke.
- Der er fantastiske rammer og dygtige personaler som tager godt hånd
om børnene.
Søren og Stella laver et kort skriv, som sendes til Kim. Deadline er inden slut
januar.
Nordre:
- Skolebestyrelsen vil gerne beskrive SFO og udegruppen. Jørgen Erik
kommer med et udspil. I løbet af januar.
- Skolebestyrelsen vil gerne beskrive idrætsprofilen. Marie Louise
kommer med et udspil. I løbet af januar.
-

4.

Udfordringerne har været at skulle navigere i regler, retningslinjer,
forventninger, omstillingsparathed etc. under corona-perioden. Bo
kommer med et udspil
Kaffe

20.15 Skolefester
–
-IS: Afklare næste skridt ang. form/proces i 21/22
20.30 Isenvad vil gerne have en skolefest, hvor personalet bliver en mere aktiv del
af festen. Derfor skal der køres en proces, hvor der idegenereres.
Forslaget er, at skolefesten aflyses i 2022. og så laves der er et forløb med
personalet og bestyrelsen.
- Skal børnehaven være en del af skolefesten?
- Skal det være en stor fest, så det bliver som en fest for byen?
-NO: Bekræftelse af udvalg og form
Samme model som tidligere.
Udvalget er Ole, Liselotte, Louise og Lene – vi holder et lille skolefestmøde i
februar.
Vi må se, om corona tillader os at afholde skolefest i år.
20.30 Opfølgning
–
IS: Status fra udvalg om forældredrøftelserne
20.45 Kim, Søren, Stella og Lotte har haft et møde og har fordelt opgaver.
Der skal laves en fælles folder for Isenvad Børnehave og Skole

5.

De skal mødes i februar og samler op.
20.45 Status på sundhedspolitik
–
- Indblik i foreløbig tekst til dobbelt-KRAM
21.15 (I bilag fra NO gælder: normal tekst = nyt udkast, overstreget = slettes,
kursiv/gennemstreget = ideer fra sb-dagen)
Isenvad: der er kommet en revideret udgave. Der er kommet en større
sammenhæng mellem Nordre og Isenvads dobbelt -KRAM
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Gennemgang af Nordres sundhedspolitik. Den rettes til, så teksten bliver
holdbar over længere tid. Den gennemgås for gentagelser og postulater.
Enkelte sætninger rettes, så ordlyden bliver mere klar.
Det sammen gør man på Isenvad Skolen.

6.

21.15
–
21.25

7.

Punktet bringes på kommende bestyrelsesmøde/-r
Personalesager
Orientering
Opslag til AULA
Isenvad: Hvordan kan skolefesten se ud fremover? Der skal et
udviklingsarbejde i gang.
Der arbejdes videre i udvalget (Søren, Stella, Lotte og Kim) ift.
forældredrøftelserne og planerne om en folder for Isenvad Børnehus, SFO
og skole
Fælles:
Kvalitetsrapporter udarbejdes. Skal være færdige inden udgangen af januar.
Skal politisk behandles.
Sundhedspolitikken/dobbelt-KRAM revideres og rettes til. Skal være mere
enslydende for de to skoler. Arbejdet fortsættes på kommende møder.

8.

21.25
21.30

Nordre: Indtil videre arbejdes der på, at der afvikles skolefest som planlagt
d. 7. april. Vi bruger samme model som de seneste år.
SFOen har fået bevilget bøgerne fra projektet Hit med bogen fra biblioteket.
Evt.
Special- og baseområdet skal være et fast, selvstændigt punkt på
bestyrelsesmøderne

Punkter til kommende møder:

Du kan deltage i mødet i det virtuelle møderum 3050 på disse måder:


Internt i Ikast-Brande Kommune ved at ringe op til 3050 fra Jabber eller et videosystem



Eksternt ved at ringe op til 3050@ikast-brande.dk fra S4B eller et videosystem



Ved at ringe til 99603050 fra en mobiltelefon – så deltager man kun med lyd



Ved at bruge dette link fra en browser (Chrome, Firefox, Edge eller Safari)
https://video.ikast-brande.dk/invited.sf?secret=P3.0m.qWjlhAzC2aQaVM6Q&id=3050
Her får man mulighed for at vælge mikrofon, højttaler og kamera, før man ringer op.

